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Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 4, juli 1974 kl. 15.55 af- 
holdtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget. 

Som suppleant for Peder Holst Larsen 
var mødt Egon Olesen. 

I mødet deltog kontorchef Knud V. Jen- 

sen som gæst. 

Inden man gik over til at behandle dags- 
ordenens enkelte punkter, gennemgik 
N. Aa. Nørgaard det til medlemmerne ud- 
leverede forslag til medarbejderhånd- 

bog. 
Man drøftede forslaget og var enige om 

forskellige ændringer og tilføjelser, 

Det nedsatte udvalg vil nu arbejde vi- 
dere med håndbogen og finde frem til 
den mest praktiske udformning. Samtidig 
ser man på, om andre informationskana- 
ler kan forbedres. 

Vi har masser af stof til bladet, men 
på grund af ferie har vi ikke kunnet 
nå at få bladet trykt rettidigt. 

r Vi sætter en ekstra pen i skaf- 
tet til bearbejdning af bla- 

det, som udkommer i sep- 

Redaktionen. 

    

SU var enige om at henstille til medar- 
bejderne fremover overalt på virksomhe- 
den at benytte du-formen, som man havde 
gjort det i forslaget til medarbejder- 
håndbogen. 

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

Der har været afholdt møde for oriente- 
ring af de nye bestyrelsesmedlemmer i 
København den 15, maj. 
Efter færdiggørelsen af gravemaskine 
nr, 2 vil der blive afholdt et nyt ide- 

møde om fremstillingsmetoderne. 
Ved filterfabrikationen er der gennem 
samarbejde inden for afdelingen opnået 
betydelig bedre metoder, 

Nedbrydningen af det gamle råjernsanlæg 
er nu ved at være tilendebragt; det er 
nu retablering og beplantning, det gæl- 
der. 

Man var enige om, at rengøringen og op- 

rydningen var blevet bedre, selv om det 
endnu ikke er helt efter ønske.



Kloakspørgsmålet i hal P har været 
drøftet med Danalith, og man vil nu 
finde en løsning herpå. 
Der har været bestyrelsesmøde på Ma- 
skinfabrikken Norden, hvor medarbejder- 
repræsentanterne deltog for første gang. 
Dagsordenen var: Godkendelse af forret- 

ningsorden, beretning og regnskabsaf- 
læggelse for 1973, belastning og markeds- 

forhold, dagpengereformen, eventuelt. 
Henry Nielsen oplyste, at man på mødet 
bl.a. drøftede strejker, og at man var 

enige om fremover at forsøge at undgå 
disse og i stedet tale sammen om de 
aktuelle problemer og forsøge at finde 
en løsning. SU kunne eventuelt ved sam- 
taler med SU på andre fabrikker finde 
ud af, hvorledes man der løser forskel- 
lige spørgsmål, f.eks. på maskinfabrik- 
ken i Valby. SU anbefaler, at man arbej- 
der videre med disse tanker. 
Direktør Nils Foss vil i august måned 
besøge Norden. 
  

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ FORSKELLIGE 

UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og kommenterede 
referat af mødet i sikkerhedsudvalget 
den 6. juni. 
Hardy Nielsen er udpeget som medlem af 
sikkerhedsudvalget som repræsentant for 
udearbejde. 
Benny Møller foreslog, at alle truckfø- 
rere får et kursus i kørsel med trucks. 
W. Kok viste ulykkesstatistikken for 
1973, som viser en væsentlig bedring 
fra sidste år. Norden har i sammenlig- 
ning med jernindustrien i øvrigt haft 
større antal ulykker (43,7 mod 40,1), 
men kortere fravær (4,9 mod 5,7). An- 

tallet af fodskader er stadig højt, i- 
det de tegner sig for 47 % af ulykkerne 

og 56 % af fraværet. 
Frede Jensen oplæste referat af mødet 
i kantineudvalget den 12. juni. 
Ole Andreasen efterlyste badetøfler, 
som man ikke kunne købe mere, Kantine- 
udvalget vil se nærmere herpå, 
Benny Møller efterlyste en bedre rengø- 
ring i baderum af gulv og vægge, hvil- 
ket Frede Jensen lovede at se nærmere 
på. 
Dagpengeudvalg. I forbindelse med dag- 

pengereformen fremviste W. Kok kurver 
for fravær i % af tid og fravær i % af 
beløb og opfordrede udvalget til at 
fortsætte arbejdet med opfølgning, så 
misbrug udelukkes. 
Henry Nielsen oplæste referat af mødet 
i lønsystemudvalget den 26. juni, hvor 
man bl.a. var enige om, at det ville 
være en fordel at se andre fabrikkers 
lønsystemer, og efter ferien vil man 
kontakte virksomheder, der arbejder som 
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vor, for at få arrangeret besøg der. 
Udvalget, der er nedsat for at se på 
afdelingsudvalgenes arbejde, fortsætter 
arbejdet. 
SU bad lønsystemudvalget drøfte fastlæg= 

gelse af ferien til næste år, 

PUNKT 3: REGNSKABET FOR 1973. 

Knud V. Jensen gennemgik og kommenterede 

det udleverede regnskabsmateriale, hvor- 
efter medlemmerne stillede forskellige 
spørgsmål til regnskabet, der udviser 
et tilfredsstillende resultat. 

PUNKT 4: ØRDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD. 

Frede Jensen oplyste, at der er fuld 
beskæftigelse i pladeværkstedet resten 
af året. For 1975 er der for FLS-arbejde 
fuld beskæftigelse til medio februar, og 
for skibsarbejde er der fuld beskæfti- 
gelse til oktober 1975, I maskinværkste- 
det ser det ud til, at der vil komme en 

nedgang i beskæftigelsen sidst på året, 
men mån forsøger at skaffe mere arbejde. 
Der er foreløbig arbejde, der rækker hen 
i 1. kvartal 1975 for 6-8 mand, 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejde. 
Arbejdet på Dania skal afvikles til fe- 
rien. Man havde regnet méd arbejde på 
Dania til oktober måned, men på grund 
af overskridelser af de budgetterede 
forsøgsudgifter er arbejdet blevet ud- 
skudt. Der vil dog efter ferien være ar- 
bejde her til 6 mand i godt en uge. Man 
har fra Rørdal fået tilsagn om arbejde 
til hovedparten af styrken på udearbej- 
de, der for øjeblikket udgør ca. 50 mand, 

bl.a. med montage af nyt slambassin og 
flytning af kridtbånd. 
W. Kok lovede, at tillidsmanden holdes 

underrettet om udearbejdet. Målet for 

udearbejde er at have en konstant styr- 
ke. 

Der har været forhandlinger med FLS om 
gravemaskiner. Det er lykkedes os at få 
4 gravemaskiner i ordre, dog har vi måt- 

tet reducere priserne for at få disse 
ordrer, da konkurrencen er meget hård. 
Endvidere er det lykkedes os at få sa- 
gen vedrørende yderligere 4 gravemaski= 
nér til levering i 1976 stillet i bero 
indtil videre. 
En ordre på stativdele til gummitrans- 
portbånd har vi måttet afgive til en 
herværende konkurrent, til hvis pris 
vi ikke turde tage ordren. 
Med Aalborg Værft har vi fået et godt 
samarbejde, hvilket værftet har givet 
udtryk for i et brev til os. 
Inden for FLS er der for øjeblikket be- 
stræbelser i gang for at fastlægge fir- 
maets langtidsplanlægning. Ligesom Val- 
by og Llbeck inddrages Norden også i 

 



denne undersøgelse. Man vil opstille en 
slags idealfabrik, hvorved det bliver 
muligt at sammenligne forskellige virk- 
somheder, som ér henført til samme til- 

stand med hensyn til organisation, ma- 
skiner og bygninger. Det er hensigten, 
at medarbejderne på virksomheden invol- 
veres i en del af analysen, og spørgs- 
målene drøftes i afdelingsudvalgene for 
at få så godt erfaringsgrundlag frem 
som mligt. E 
Benny Møller efterlyste svar til afde- 
lingsudvalgene på, hvad der sker med de 
ønsker, man har fremsat ved udarbejdel- 
sen af investeringsbudget, og der var 
enighed om at rette den manglende infor- 
måtion herom. 

PUNKT 5: EVENTUELT. 

P. Rusholt foreslog, at der i forbin- 
delse med ændring af arbejdstiden fra 
1. december indføres en spisepause om 
formiddagen på 10 minutter mod, at man 
f.eks. begynder arbejdet kl. 7.00 og 
slutter kl. 15.30, hvorved der indvin- 
des nogle minutter til spisepausen. Man 
vil overveje forslaget til næste møde, 
Efter ferien vil man gå i gang med at 
drøfte en ændring af den opsagte bonus- 
ordning. 
Ole Andreasen ønskede installation af 
ilt, gas og luft også på den anden side 
i hal P, så man var fri for at flytte 
det, hver gang en sektion skal ud. 

W. Kok svarede, at man, hvis det er på- 

krævet, må komme med en bevillingsan- 

modning herom efter at have talt om det 
i afdelingsudvalget. 
Man har påtænkt at holde familieaftener 
på fabrikken til efteråret. Man var i 
SU enige om, at disse aftener tidligere 
havde været en succes, Henry Nielsen, 
Hans Chr. Pedersen og N. Aa. Nørgaard 
vil komme med forslag til, hvorledes 
disse aftener kan realiseres. Der frem- 
kom forslag om at fremvise FLS-filmen 
"Know-how". 
Benny Møller gentog forslaget om, at 
SU-møderne afholdes i hvert fald i en 
del af arbejdstiden, så de f.eks. be- 
gynder kl, 15, 

Mødet hævet kl. 18.15. 

Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde torsdag 

den 6. juni 1974. 

Gaffeltruck, afkorterværkstedet , 
Det er desværre ikke muligt at montere 

flaskegasanlæg på værkstedets truck, 
men en mekaniker fra Je-Lau har set på 
trucken, og den er siden blevet renset 
og justeret. 

  

  

Sikkerhedsudvalg. 
Udvalget har Sel flere lejligheder sav- 
net en repræsentant fra udearbejde og 
håber, der inden næste møde vil kunne 
vælges en sådan. 

Stiger. 

Defekte stiger skal stadig afleveres 
til Henry Nielsen, der vil sørge for, 
at de bliver repareret, evt. kasseret, 

Kran hal 5. 
Ændringen af kranen i hal S er tilende- 
bragt, og det skulle sikkerhedsmæssigt 
give en bedre arbejdsplads. i 

Dre jebænk . 

Der er blevet klaget over støj fra en 
af drejebænkene. W. Kok vil se på pro- 
blemet. 

Løftemateriel. 
Erling Lyngby Jensen og Henry Nielsen 
vil se på fabrikkens løftemateriel og 
ligeledes undersøge, hvad vi har af 
kontrol på udearbejde. 

Kørsel med truck. 
Der er i værkstederne ophængt nye plan- 
cher med gøde råd til "manden bag gafler- 
ne", som vi håber alle truckførere vil 
have i erindring. Udvalget vil endvidere 
Børe opmærksom på, at passagertransport 
med truck er forbudt. 

Ulykkesstatistik. 

Vi har netop modtaget ulykkesstatistik 
fra Dansk AÅrbejdsgiverforening; denne 
statistik vil blive ophængt på fabrikken, 

Indtrufne ulykker. 
15/1 1974, Rørdal: 

Ved svejsning af kegle gled tilskade- 
komne på grund af fedtet overflade og 
forstuvede venstre fod. 
Hændelsen skyldes: indtaget usikker stil- 
ling. 

Forsømmelse; 33 dage, 

25/2 1974, værksted A: 
En aksel faldt ned over højre fod, hvor- 
ved storetåen brækkede. 
Hændelsen skyldes: ikke benyttet person- 
ligt sikkerhedsudstyr. 
Forsømmelse; 6 dage. 

2/3 1974, Rørdal: 
Ved kørsel med spil for montering af 
kæder griber kæden fat i karm for lem 
og rammer tilskadekomnes højre lår. 
Hændelsen skyldes: uheldigt arrangement. 
Forsømmelse: 8 dage. 

1/4 1974, Rørdal: 
Under arbejdet med opmåling af bardun 
for snegl væltede stilladset, og til- 
skadekomne forstuvede højre arm samt 
højre fod. 
Hændelsen skyldes: uheldigt arrangement. 
Forsømmelse; 28 dage. 3 

 



Kantineudvalg 

Kantineudvalget afholdt møde den 12, 3, Der vil blive søgt om bevilling til 
juni 1974, belysning i kantine og omklædnings-= 

rum (medtaget på investeringsbud- 
gettet for 1974), Helmuth Hansen ta- 
ger sig af sagen, 

1, Der ankes fra medarbejderne over 
prisstigningerne på kaffe, kakao 
m.m, i automaterne, 

4, Døre i mellemgang søges bevilget. 
Arne Christensen tager sig af sa- 
gen. 

2. Kantineudvalget anmoder om at blive 
bekendtgjort med, når der foretages 
prisændringer eller lignende, 

Ulykkesstatistik for 1973 

Antal ulykker; i alt 14, heraf 4 under udearbejde, 

Fravær: i alt 188 dages forsømmelse (1504 timer), heraf 96 dage (768 timer) for udearb, 
Samlet antal arbejdstimer: totalt for året 324,150 timer, heraf 103.530 timer for ude- 
arbejde. 

Sammenligning med Arbejdsgiverforeningens ulykkesstatistik for jernindustri: 

     

  

      

Ulykkesfrekvens Fravær 

6 
ne 4 JERNINDUSTRIEN 

ODDEN NORDEN fy Ble (5,7) 
NT (g—JERNINDUSTRIEN (4,9) STE 

(40,1) å 

PR. 
me 

Ulykkesfrekvens er antal ulyk- Fravær er antal tabte arbejds- 
ker pr. Il mill. arbejdstimer timer pr. 1000 præsterede timer 

Vi har altså haft lidt flere ulykker end Jernindustrien i gennemsnit - men med lave- 

re fravær, 

Fordeling af ulykkerne efter skader: Fordeling af fraværet efter skader: 

Fod 00000050. 47 % Fod sees. 56 %    
Øje smsen 6 % Øje ..… ……… BR 
Finger s0s0s0s0s 35 % Finger KE 24 % 
Ben .. 6% Ben 285555 14 % 
ATM sas. 6% Årm 3604554445409 33 

  

Bemærk fodskaderne, der tegner sig for 47 % af ulykkerne - og 56 % af fraværet. 

I statistikken indgår kun ulykker med over 3 dages fravær. 
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