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at FLS vil "gå i krig" med vindmøller. Det forlyder, 

Wilhelm Marstrand ) ( Frit efter



Medarbejdere i Nordens bestyrelse 

Onsdag den 27, marts 1974 forestår en 
vigtig begivenhed på Maskinfabrikken 

Norden, når medarbejderne indvælger 
2 repræsentanter i den nyoprettede be- 

styrelse. 

Oprettelsen af en bestyrelse for Norden - 
som jo ikke er et selvstændigt aktie- 
selskab - er et tilbud til medarbejderne 
som afspejler FLS-ledelsens positive syn 
på medbestemmelse fra medarbejderside. 

Dette forhold har tidligere været omtalt 
i vore blade og uddybet af direktør Uth 

under den information, der for nylig 
blev givet medarbejderne om bestyrel- 

sesarbejde. 

Her skal blot nævnes, at bestyrelsen vil 
bestå af direktør Uth som formand og en 
repræsentant for FLS og en for APCF - 

foruden naturligvis de to valgte medar- 

bejderrepræsentanter. 

Når dette skrives, er opstilling af kan- 
didater i gang, og valgudvalget træffer 

forberedelser til valget. 

Det er klart, at den enkelte vælger, der 

står over for en så vigtig sag som valg 
af medlemmer til virksomhedsbestyrelse, 

vil kræve så mange oplysninger som mu- 

ligt om bestyrelsesarbejde og krav til 

bestyrelsesmedlemmer. 

Der foreligger et komplet referat af 

direktør Uths information, og interes- 

serede vil kunne få eksemplarer af det- 
te ved henvendelse til Benny Møller og 

frøken Edel Frederiksen. 

På denne plads kan kun kort gøres rede 
for kravene til bestyrelsesmedlemmerne. 

De må nære stor interesse for virk- 
somheden som helhed - for dens 
fremtid øg muligheder. Særinteres- 
ser for enkelte grupper vil ikke 

kunne plejes.   

De må være indstillet på stort og 
grundigt forberedelsesarbejde før 
bestyrelsesmøderne. 

De må have kendskab til regnskaber 
og kunne vurdere virksomhedens bud- 

getter før den kommende tid. 

De må hurtigt kunne opfatte indlæg 
på møderne og yde deres bidrag til 

sagernes behandling. 

De må ikke mindst være i besiddel- 

se af fremsyn - det vil jo være 
bestyrelsen, der former vor virk- 

somheds fremtid, Og fremtiden ba- 

serer sig på de beslutninger, der 

tages i dag. 

De har ansvar - og kan pålægges 

erstatningskrav efter loven. 

De har ubetinget tavshedspligt om 
alle de sager, der behandles på 
bestyrelsesmøderne - når der ikke 
udtrykkeligt tages anden bestem- 

melse. 

Medarbejderne på Norden viste klart ved 
afstemningen den 30, januar 1974 med 
84 % ja-stemmer, at man var interesse- 

ret i at deltage i bestyrelsesarbejde, 

For Nordens arbejdere og funktionærer 
tilbagestår nu selve valget den 27. 

marts af de to medarbejderrepræsentan- 
ter. Hvis disse bliver af den rigtige 
kaliber og kan supplere hinanden med 

specialviden bl.a. inden for regnskab 

og produktion, vil de givetvis få en 
gunstig indflydelse på virksomhedens 
trivsel på længere sigt.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 21. februar 1974 kl. 15.55 
afholdtes ordinært møde i samarbejds- 

udvalget. 

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

Afstemningen om, hvorvidt medarbejderne 
ønsker at vælge repræsentanter til be- 
styrelsen, viste stor interesse for 
spørgsmålet. 194 medarbejdere (84,0 %) 
stemte ja og 19 (8,2 %) nej. Stemmepro- 
centen var høj - 92,2 %. 
Der skal efter reglerne være 50 % ja-. 
stemmer - og sagen går herefter videre 
med valg den 27. marts 1974 af besty- 
relsesmedlemmer og suppleanter, 
Der er planer om afholdelse af idemøde 
omkring arbejdsmetoder m.m. ved grave- 
maskiner, når den første er færdig, og 
det økonomiske resultat kan overskues. 
Det er tanken her at tage medarbejderne 
med på råd. 
Der har fundet drøftelse sted i hal M 
vedrørende fremstillingsmetoder for 
filtre, 

Spørgsmålet om svejsepenge til lærlinge 

er løst tilfredsstillende. Ønsker en 
lærling at blive flyttet til en anden 
afdeling, kan han henvende sig til me- 
steren herom. 
Resultatet af bestræbelserne for at spa- 
re på varme under energikrisen har været 
tilfredsstillende - vi har sparet de 
25 % på olieforbruget. Der synes ikke 
fremover at være vanskeligheder af for- 

syningsmæssig karakter - mén priserne 
på olie er så høje, at der fortsat må 
opfordres til sparsommelighed, 

  

PUNKT 2: BERETNINGER. FRA FORSKELLIGE 
UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste referatet fra mø- 
de i sikkerhedsudvalget den 19. februar. 
Vedrørende afkorterværkstedets truck 
har man nu undersøgt muligheden for mon- 
tering af flaskegasanlæg, hvilket ikke 
kan lade sig gøre, hvorimod der kan sæt- 
tes filtre på. 
Frede Jensen oplæste referatet fra møde 
i kantineudvalget den 28. januar. Efter 
indstilling fra kantineudvalget vedtog 
SU følgende åbnings- og lukketider for 
kantinen gældende fra 1. marts 1974: 

Ud over kantinens faste åbningstider: 
kl. 6.30-7.00, kl. 11.30-12.00 og 
kl. 15.00-17.00 kan der handles in-   

den for tidsrummet kl. 9.00-9.30 og 
kl. 14.00-14.30 ved at man fra hver 
afdeling sender én mand, der så kan 
foretage indkøbene for sine kolleger, 
p-5S. Intet ølsalg efter kl. 14.30. 

Der vil nu blive sat opslag op om åb- 
ningstiderne. 

Der har været afholdt møde i lønsystem- 
udvalget, og man vil til udvalgets næ- 
ste møde forsøge at få en konsulent fra 
LO og Arbejdsgiverforeningen til at del- 

tage i drøftelserne. 
Dagpengeudvalget har ikke afholdt møde 
siden sidste SU-møde. 
Der har været afholdt møder i nogle af 
afdelingsudvalgene. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD. 

Omsætningen i 1973 blev 19,5 mill. kr. 
Den første af spandkædegravemaskinerne 
er nu færdig og er blevet prøvekørt med 
godt resultat for repræsentanter fra 
FLS. Det blev påpeget, at der skulle ud- 
vises større omhu ved rustbeskyttelse af 
tandhjul og aksler, da man ikke kan god- 
kende, at maskinen er rusten, når den 
kommer frem. Man drøftede spørgsmålet om 
rustbeskyttelse og forsøger at finde en 
løsning herpå. Der er ordrer på gravema- 
skiner indtil medio 1976. 
Aalborg Værft har forespurgt om forøgel- 
se af leverance, som vi dog kun kan på- 
tage os i mindre omfang efter vore for- 
hold og muligheder. Der er forhandlinger 
i gang herom og om en forlængelse af af- 
talen ud over 1974. 
P. Rusholt nævnte, at der er sket æn- 
dringer i programmet for noget af arbej- 
det for Aalborg Værft, hvilket kan med- 
føre, at det bliver nødvendigt med over- 
arbejde for at overholde leveringstiden, 
Der vil blive sat opslag op med en be- 
grundelse for nødvendigheden af overar- 
bejdet, ligesom man vil tale med afde- 

lingsudvalget herom. 
Der er også fra anden side forespørgsel 
om skibsværftsarbejde. 
I øvrigt er som tidligere nævnt -værk- 
stedskapaciteten solgt for resten af in- 
deværende år, 

Udearbejdet på Dania trækker længere ud 
end oprindelig planlagt og "kolliderer" 
derved med aftalte opgaver på Rørdal og 
DAC. 

Peder Hølst Larsen forespurgte om be- 
skæftigelsessituationen for udearbejde, 
når de nuværende arbejder på Rørdal og 
Dania er færdige. W. Kok svarede, at der 

ifølge sagens natur er en kortere hori- 

 



sønt for udearbejde, som for en stor 
dels vedkommende består af reparations- 

opgaver. Norden har gennem de seneste 

år søgt at køre med en fast styrke på 
50-60 medarbejdere i denne afdeling - 
og sagt nej til opgaver, der har krævet 
mere mandskab, Vi regner med fremover 
at kunne beskæftige denne styrke. 
Det er i øvrigt værd at påpege, at med- 
arbejderne selv har stor indflydelse på 
det renomme, Norden får ude omkring. 
På Benny Møllers forespørgsel oplyste 
W. Kok, at investeringsbudgettet for 
1974 er godkendt, og der udarbejdes nu 
i overensstemmelse hermed bevillingsan- 
modninger for de enkelte poster. 
Installation af ventilatorer, ekstra 
døre m.m. i pakhusbygningen i forbin- 
delse med malerværksted forløber plan- 
mæssigt og står foran færdiggørelsen. 

Nedbrydningen af det gamle råjernsanlæg 
skrider frem, Der forestår nu nedrivning 
af kraftcentral og skorstene. Det er me- 
ningen at beplante nogle af de ryddede 

arealer, så fabrikken kan få et tilta- 
lende udseende. 

PUNKT 4: PUNKTER FRA VIRKSOMHEDSKONFE- 
RENCEN. 

2) afdelingsudvalg: 
Man drøftede afdelingsudvalgenes arbejde, 
der er af stor betydning, og var enige 
om at lade formand og næstformand sam- 
mensætte et udvalg, der til SU skal 
fremkomme med et oplæg til faste ret- 
ningslinier for afdelingsudvalgene, så 
disse arbejder ensartet på hele fabrik- 
ken. 

b) information (herunder medarbejder- 
håndbog): 

W. Kok opfordrede til at komme med ideer 
til optagelse i FLS-Qrientering, Kontor- 
chef Knud V. Jensen formidler kontakten 
med bladets redaktør. 
Der var ønske om, at medarbejderne med- 
virker med stof til NORDEN-OBS. 
Der var i SU enighed om, at formand og 
næstformand sammensætter et udvalg for 
udarbejdelse af medarbejderhåndbog. Sam- 
tidig ser man på, om der er andre infor- 
mationskanaler, der kan forbedres, 

Man drøftede lønsedlen, og K. Debell blev 
bedt om at fremkomme med en nærwere re- 
degørelse i OBS for lønspecifikationens 

træk- og trækfri indtægter samt feriepen- 
ge: 
Under dette punkt drøftedes øvrige 
spørgsmål fra virksomhedskonferencen. 
Forhold omkring rengøring i værkstederne 
blev drøftet, og der søges fundet en 

& 
  

fornuftig løsning. 
SU er enige om at indskærpe vigtigheden 
af, at alle medarbejderne overholder 
mødetiden. 

PUNKT 5: MALERVÆRKSTED, 

SU var enige om, at malerværkstedet, når 
de nødvendige installationer omsider er 
tilendebragt, vil være i forskriftsmæs- 
sig stand. 

PUNKT 6: VÆRKTØJSBUR. 

Henry Nielsen fremlagde en skitse til 
ændring af værktøjsburet. En del af ar- 
bejdet kan udføres af fabrikkens egne 
folk. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Peder Holst Larsen forespurgte, hvorfor 
nogle folk, der havde fået løntillæg 
sidst i november, først havde fået til- 
lægget på lønsedlen i januar. K. Debell 
svarede, at der i de pågældende tilfæl- 

de var sket en fejl, som senere blev 
rettet. 

Mødet hævet kl. 18.10. 

or 

Mandag den 25. februar 1974 kl. 13.30 
afholdtes ekstraordinært møde i samar- 
bejdsudvalget. 

Som suppleanter for Jørgen Madsen, Benny 
Møller og Peder Holst Larsen var mødt 

Erling Jensen, Egon Ølesen og Carsten 
Jul, 

Mødet var foranlediget af uoverensstem= 
melse om en aåkkordbetaling i et af værk- 
stederne, hvilket havde medført, at der 
blev afholdt et kort møde i arbejdsti- 
den. 

Man diskuterede det pågældende tilfælde, 
som var løst. 

SU-medlemmerne var enige om, åt spørgs- 

mål af denne art først og fremmest sø- 
ges løst mellem værkfører og medarbej- 
der i det pågældende værksted - eventu- 
elt med tillidsmandens bistand. 
Kan der ikke opnås enighed, er den rig- 
tige fremgangsmåde, at tillidsmanden går 
til værkstedsledelsen med spørgsmålet - 
og eventuelt kan sagen derefter gå til 
fagretslig behandling. 

Mødet hævet kl. 14,30,



::Det jævnersig-," 

Norden-fabrikkens tidligere chef, ingeniør Poul Giersing, 

sagde altid, når problemerne omkring råjernsproduktionen 

voksede sig store og uoverskuelige: "Det jævner sig -", 

Han har fået ret. Det har helt bogstaveligt jævnet sig 
på den gamle del af Norden-fabrikken. Størstedelen af 
råjernsanlægget er faktisk jævnet med jorden. 

Skorstenene står nu næsten alene tilbage - løsrevet 

fra deres tidligere sammenhæng - og skuer ud over 

ødelæggelsernes vederstyggelighed. 

Men deres egen skæbne er også beséglet. Om føje 
tid vil også de ende som opfyldning i fjorden. 

Som de står i deres nuværende ensomhed, er 
det som har de en forudanelse om den uund- 

gåelige fremtid. De kunne for så vidt 
godt sige til hinanden: "Sådan kan 
det gå, når man holder op med at 
ryge". 

        

   

     



Ændring af 

lønspecifikation 
Udskrift af træk- og trækfri indtægter: 

På lørspecifikationen af i dag er an- 
ført beløbet, hvoraf der er trukket 
skat, samt beløbet, der er trækfri, 
Lønoplysningerne vil ikke blive bedre 
ved at ændre udskriften, idet man må 
være klar over, at selv om et beløb fø- 
res som trækfri, er det ikke nogen ga- 
ranti for, at beløbet bliver 100 % 
skattefrit. Det vil afhænge af indkom- 
stens art og skattemyndighedernes vur= 
dering af de udgifter, der skal dækkes 
ind, og lønmodtageren må selv kunne 
dokumentere dette over for skattemyn- 
dighederne. 

Feriepenge indtjent i 1973: 

Der kan ikke føres en saldo for ferie- 
tilgodehavende, men der vil ved det nye 
ferieårs begyndelse blive ført en saldo 
på lønspecifikationen over de udbetalte 
beløb; man kan så ud fra det udleverede 
feriekort regne restbeløbet ud. 

LØNNINGSKONTORET. 

  

Er du nu helt SIKKER på, 
at den strop er anbragt rigtigt?   

Gravemaskiner 
Efter en arbejdsindsats på flere tusin- 
de timer er Nordens første spandkæde- 
gravemaskine nu klar til afskibning til 
Brasilien. Ingeniør Poul Erik Sand, som 
har ledet arbejdet fra begyndelsen 
til dettes færdiggørelse, har i kontakt 

med FLS-ingeniører rettet forskellige 
ting vedrørende tegninger o.lign., så- 
ledes at arbejdet med de efterfølgende 
maskiner skulle være nemmere at udføre. 
Det er herefter tanken, at der skal op- 
rettes en meétodegruppe blandt de medar- 
bejdere, som har været engageret i frem- 
stillingen af den første maskine. Meto- 
degruppens første arbejde vil blive at 
finde bedre produktionsmetoder, som 
kan give en mere rationel arbejdsgang. 

  

Min kone holder hus for små penge. Jo 

færre penge, jo mére hus.



Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde tirsdag 
den 19. februar 1974. 

Som suppleant for Hans Nielsen var mødt 
Sv. Aa, Madsen. 

Svejseværker. 
Svejseværkerne vil blive efterset af 
elektrikeren, og på udearbejde vil vær- 
kerne en gang årligt blive sendt til 
eftersyn hos Thomas Pedersen A/S. 

Afstribning hal M. 
Forsøget med afstribning af gulvet i 
hal M har vist sig at virke tilfreds- 
stillende. 

Gaffeltruck. 
Det vil blive undersøgt, om afkorter- 
værkstedets truck kan monteres med fla- 
skegasanlæg, så man undgår den nuværen- 
de udstødningsos i værkstederne. 

Stiger. 
På udearbejde vil der på lignende måde 
som på fabrikken blive foretaget løben- 
de kontrol af stiger. 

TB-undersøgelse for vore folk på Rørdal. 
Det har vist sig, at der ingen TB-vogn 

kommer på Rørdal, men de, der ønsker at 

komme til undersøgelse, kan henvende 

sig til værkføreren. 

Briller, 
Interessen for at købe briller gennem 

Sygekassernes Optik har været stor; til- 
lidsmand Henry Nielsen oplyser, at der 
på nuværende tidspunkt er købt ca. 75 
par. 

Kraner. 

Værkfører Erling L. Jensen har aftalt 
med C.A.V.-Kranservice, at der halvår= 
ligt bliver foretaget eftersyn af alle 
kraner. 

Kurser. 

Der vil også i efteråret blive reserveret 
pladser på sikkerhedskurser. 

Arbejdshandsker. 

Der hår været et stort forbrug af ar- 

bejdshandsker i den senere tid, og fle- 
re har klaget over kvaliteten. Derfor 
vil magasinet fremover lagerføre en bed- 
re og dyrere handske, som vi håber alle 
vil spare på, da et par handsker koster 
18 kr. pr. par.   

Indtrufne ulykker. 

3/12 1973, Dania: 
Ved at kile flanger på et rør faldt en 
af flangerne ned over højre fod. 
Hændelsen skyldes: forkert materiale. 
Forsømmelse: 12 dage, 

7/12 1973, værksted A: 
Der faldt et stykke jern ned fra gaffel 
trucken og ramte tilskadekomnes højre 

pegefinger. 
Hændelsen skyldes: indtaget usikker 
stilling. 
Forsømmelse: 5 dage. 

11/12 1973, værksted D: 
Tilskadekomne ville slå et nav af méd 
hånden; herved ramte han en notgang, 
som skar hul på knoen. 
Hændelsen skyldes: uheldigt arrarfgement 
Forsømmelse: 18 dage. 

6/2 1974, Dania: 
En jernplade faldt ned over højre fod, 
da tilskadekomne var beskæftiget med 
oprydning. 
Hændelsen skyldes: usikker stilling og 
manglende sikkerhedsudstyr. 
Forsømmelse: 3 dage. 

BEB 

Her går det godt 
Kære FLS'er, 

Jo tak - det går fint. Nå, du spurgte 
måske slet ikke? Jamen, det er det fine 
ved det, Så har du slet ikke merket, at 
vi har problemer at slås med, og så er 
det rigtigt, at det går fint. 

Det er såmend også bare et par småting, 
der plager os: leveringsvanskeligheder 
fra støberier, råvaremangel, inflation 
og en hel del andet, 

Det eneste, vi ikke har, er personale- 

besværligheder. Dette er en hyldest til 
den menneskelige ukuelighed, som også 
vi på Maskinfabrikken NORDEN prøver at 
leve op til. 

Som du ser - det går fint. 

aa 
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Interesser 

  

Der skrives så méget i disse tider om 
ungdommen, der gør en hel masse forkert, 
men det er sjældent, man hører om de 
dygtige og energiske, 

Peter Roed Pedersen, som er en af vore 
egne dygtige udlærte, har meget stor 
lyst til at være beskæftiget ud over den 
tid, han arbejder på NORDEN. 

Peter har mange interesser, at arbejde 
med keramik er en af dem, dernæst svøm- 
ning og at bygge sommerhus. 

Arbejdet med keramik foregår ved under- 
visning på aftenskole, hvor man ud af 
ler skaber forskellige figurer, potter, 
fade og mange andre ting. 

Min interesse er at arbejde med hænderne, 
udtaler Peter, at forme noget, der har 

relation til kunst, er min store lyst; 
jeg går ikke kun på aftenskole for at 
lave tilfældige askebægre og lignende 
for at forære disse bort ved forskelli- 
ge højtider, men kun for at forme noget, 
der ligner kunst. 

Jeg har desuden de sidste par år arbej- 
det med at bygge sommerhus, siger Peter 
beskedent. 

Undertegnede har ved talrige besøg hos 
Peters nabo i Hals haft lejlighed til 
at følge byggeriet af sommerhuset. At 
så i gang med så stort et projekt er vel 
nok noget af en præstation, når mån tæn- 
ker på, at Peter på det tidspunkt stadig 
var lærling. 

Men han gik hårdt til makronerne;med 
far, svigerfar og bedstefar på 80 år som 
hjælpere gik arbejdet som smurt. 

I dag står bå grunden et meget flot som- 
merhus på 80 m” med åben pejs og alt, 
hvad der hører til et møderne sommerhus. 

AaC 
8 

  
  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 28. 
januar 1974, 

På dette møde, hvori deltog Henry Ni- 
elsen og Benny Møller, drøftedes det 
oplæg til nye åbningstider for kanti- 
nen og den indskrænkning af ølsalget, 
der blev resultatet af mødet den 21. 
januar 1974. 

Henry Nielsen og Benny Møller havde in- 
formeret deres kolleger og var indfor- 
stået med, at man skulle gå ind for 
disse åbningstider. 

Det vedtoges at lade Arne Christensen 
udforme et opslag, der så sættes op 
rundt i afdelingerne samt i kantinen; 
der var endvidere enighed om at frem- 
lægge resultatet af de overvejelser, 
der var foregået, på førstkommende 
SU-møde, før man lader ordningen træde 
i kraft. 

Kantinens 

åbningstider 

Efter indstilling fra kantineudvalget 
har SU på sit møde den 21. februar 
1974 vedtaget følgende åbnings- og luk- 
ketider for kantinen gældende fra den 
1. marts 1974; 

Ud over kantinens faste åbningstider: 
kl. 6.30-7.00, kl. 11.30-12.00 og 
kl. 15.00-17.00 kan der handles in- 
den for tidsrummet kl. 9.00-9,30 og 
kl. 14.00-14.30 ved at man fra hver 
afdeling sender én mand, der så kan 
foretage indkøbene for sine kolleger, 

P:5. Intet ølsalg efter kl. 14.30. 

KANTINEUDVALGET.



  

Boreværk 

Vore opgaver bliver større og større. FES-konstruktionerne ændres, 
og vi har i den senere tid haft flere opgaver, hvor et boreværk 
kunne have klaret problemerne på en nemmere måde; således er der 
på gravemaskiner operationer, hvor det er nødvendigt at bearbejde 
delene på boreværk. Ud fra dette har man set nødvendigheden af at 
anskaffe et boreværk. Det er nu lykkedes at købe en udmærket ma- 
skine (brugt), som ved prøvekørselen helt svarede til forventnin- 
gerne. 

  

Jubilæer 
25 års Arbejdsmand Peter Dangaaré Fratrædelse 
25 år: Maskinarbejder Einer Klitgaard Værkfører Ole Lykholt er fratrådt 

den 10,4,74 12.2.74.



BESTYRELSER OG UDVALGSMEDLEMMER. 

Samarbejdsudvalgets medlemmer: 

Ingeniør W. Kok, formand (lokal tlf. nr. 24) 
Tillidsmand Henry Nielsen, næst formand 
Lønningsbogholder K. Debell 
Værkstedsingeniør Frede Jensen 

Maskinarbejder Peder Holst Larsen 
Overværkfører Jørgen Madsen 
Maskinarbejder Benny Møller 
Maskinarbejder Karl Anker Nielsen 

Tillidsmand Hans Chr. Pedersen 
Overværkfører P. Rusholt 

Sekretær: Korrespondent Edel Frederiksen (lokal tlf. nr. 16) 

Sikkerhedsudvalgets medlemmer: 

Ingeniør W. Kok, formand (lokal tlf, nr. 24) 
Værkfører Erling L. Jensen 
Værkfører Hans Nielsen 
Tillidsmand Henry Nielsen 
Maskinarbejder Egon Olesen 

Sekretær: Assistent (le Nielsen 

Sikkerhedsgrupper: 

Værksted A-D: 

Værkfører Erik Jensen 
Maskinarbejder Freddy Larsen 

Hal S: 

Værkfører Sv. Aa. Madsen 
Maskinarbejder Kurt Nielsen 

Værksted L-M-N: 

Værkfører Hans Nielsen 

Maskinarbejder Egon Olesen 

Hal PP: | 
Værkfører Erling L. Jensen 
Maskinarbejder Sv. Aa. Thomsen 

Hal U: 

Værkfører Helmuth Hansen 
Maåaskinarbejder Carsten Jul 

  

  

Værksted V: 

Værkfører Helmuth Hansen 
Arbm, Tage Hansen 

Udearbejde: 
Overværkfører Jørgen Madsen 
Værkfører Hardy Nielsen 
Værkfører Ib Thomsen 

Maskinarbejder Jens Andreasen 
Arbm, Sv. Aa, Nielsen 
Maskinarbejder Peder Holst Larsen



  

er
 

Afdelingsudvalg: 

Værksted D: 
Benny Møller 

Ib Fuglsang 
Erik Jensen 

Værksted S: 
Willy Jacobsen 

Svend Christensen 

Sv. Aa. Madsen 

Værksted M-N: 
Flemming Jensen 
Keld Dahl Jensen 

Hans Nielsen 

Værksted P: 

Vagn Olesen 
Sv. Aa. Thomsen 
Erling Lyngby Jensen 

Værksted U: 
Tage Hansen 
Holger Pedersen 

Helmuth Hansen 

Udearbe jde: 

Mogens Sall 
Gert Dahl 
Peder Hølst Larsen 
Jørgen Madsen 

Ib Thomsen 

  

Kantineudvalgets méd lemmer: 

Maskinarbejder Elmer Andersson 
Maskinarbejder Årne Christensen 

Værkfører Helmuth Hansen 

Værkstedsingeniør Frede Jensen 

Sikkerhedsfondens bestyrelse: 

Kontorchef Knud V. Jensen, formand (lokal tlf. nr. 14) 

Ingeniør W. Kok 

Tillidsmand Henry Nielsen 

Funktionærforeningens bestyrelse:   

Lønningsboghøolder K, Debell, formand (lokal tl1, mr, 40 y 

Værkfører Erik Jensen 

Kasserer N. Åa. Nørgaard 

Overværkfører P. Rusholt 

Feriehjemmet "”Kolkær”: 

Medlem af bestyrelsen: Till blumand, [lan bide rug 

Medlem af ådministrat fonsoulv, + Fi LIGT mm Hen Hel mom 

Ønsker om ferieophold på Ukoølkrer” vere ur] 
Tillidsmand Henry Niel uen 

 



Idrætsforeningen "Norden"s bestyrelse: 

Maskinarbejder Kurt Nielsen, formand 
Maskinarbejder Erik Christiansen, kasserer 

Maskinlærling Erik Nielsen, sekretær 

Sygekassen Nordens bestyrelse: 

Henry M. Nielsen, formand 

Hans Pedersen, næstformand 

Arne Christensen, kåsserer 

Søren Andersen 

  
  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen + Redaktionssekretær Edel Frederiksen


