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Fremtid og fremsyn 
Markedsforholdene ude i verden .og i 
Danmark har i løbet af det sidste halve 
års tid udviklet sig i en retning, der 
gør det nødvendigt for danske virksomhe- 
der at indstille sig på at arbejde un- 
der betydeligt barskere vilkår, end man 
har været vant til i mangfoldige år, 

Vi kender alle eksempler på firmaer, 
som indtil for nylig var tilsyneladende 
veldrevne og sunde - men søm nu - forbav- 
sende kort tid efter at vanskeligheder 
med afsætning har meldt sig - må bukke 
under eller kæmpe en desperat kamp 'for 
overlevelse, 

Når en virksomhed er i den situation, 
er det ganske naturligt at spørge: har 
der været tilstrækkeligt fremsyn i virk- 
somheden - eller har man udelukkende 
bygget på forestillingen om, at fremti- 
den for stedse ville bestå af lutter 
gode tider ? 

Imidlertid er det oftest for sent at 
stille disse spørgsmål, når først for- 
holdene har andraget en så alvorlig ka- 
rakter, at der er fare for virksomhe- 
dens levedygtighed. Det er derfor nød- 
vendigt - selv i tider, der umiddelbart 
synes gode og sikre - at have et vågent 
øje til udviklingen, der kommer udefra, 
og at sammenholde den med sin interne 
effektivitet, således at man er rustet 
til at stå imod, når det gælder, . 

Maskinfabrikken Norden har en ordrebe- 
holdning, der giver god beskæftigelse 
i hele første halvår - og som på nuvæ- 
rende tidspunkt lover en rimelig belæg- 
ning i andet halvår, baseret på de kend- 
te faste ordrer og forudbestillinger. 

Men vor fremtid er ikke sikret derved. 
Vi mærker en stadig stigende konkurren-= 
ce på markedet - det er naturligt, for 
alle de maskinfabrikker, der er kommet 

i klemme med beskæftigelsen, vender sig 
mod den tilbageblevne ordremængde - som 
ikke bliver større af den grund. Øg vi 
kan ikke forvente at få nogen ordre, 
hvis vi ikke er konkurrencedygtige. Den- 

ne tendens er ikke bare et dansk fæno- 
men, Det rapporteres, at lande som Tysk- 
land og Japan giver tilbud på maskiner 
til betydeligt lavere priser, end danske 
virksomheder overhovedet kan fremstille 
varerne til. 

Med disse udsigter må vi være indstillet   

på at skulle acceptere priser, som er 
langt lavere end sædvanligt - og vi må 
være forberedte på - medarbejdere og 
virksomhed - at arbejde sammen om at 
gøre sådanne ordrer rentable. Vi må væ- 
te opmærksomme på vor effektivitet: 
om vi bruger de rigtige metoder" - om 
vi arbejder effektivt. Hvis vi er 20 
timer om at fremstille en maskindel, 
som andre kan udføre på 10 - ja så vil 
enhver kunne forstå, at det ikke vil 
vare længe, inden sådant arbejde hol- 
der flyttedag, 

Det siger sig selv, at det gode, der 
er vundet ved den stadig kortere ar- 
bejdstid, er baseret på forudsætningen 
om, at arbejdstiden i værkstederne på 
alle måder udnyttes effektivt. 

Men der er fravær - ud over sygdom. En 

og anden er måske af den opfattelse, at 
det er en privat sag, om man møder på 
arbejde eller ej - men det er ikke 
sandheden. Den arbejdsplads, der står 
tom - den svejsetang, der ligger ube- 
nyttet hen - den værktøjsmaskine, der 
er stillestående - alt dette betyder, 
at ting, der var planlagt udført, bli- 
ver udskudt og giver tab og dårlig be- 
tjening af en kunde. Og ærligt talt - 
med den arbejdsløshed, der er i sam- 
fundet, kan vi heller ikke være bekendt 

at lade arbejdspladser stå tomme hen. 

Den skærpede konkurrencesituation, som 
vi bevæger os ind i - sammenholdt med 
den omstændighed, at vi i højere og hø- 
jere grad må garantere faste priser i 
mere end et år frem i de tilbud, vi 
afgiver - bevirker, at vi alle må være 
indstillet på, at den lønglidning, vi 
har kendt i de senere år, må bremses. 
Det vil være en tvingende nødvendighed 
for os - som for den øvrige danske ma- 
skinindustri - at fremtidige stigninger 
i lønniveauet opvejes af forøget effek- 
tivitet, for at vi kan sikre os beva- 
relsen af en markedsandel, som kan inde- 
bære fuld beskæftigelse. 

Fremtiden er ikke, hvad den har været - 
sagde Mark Twain omkring århundredskif- 
tet. Disse visdomsord har også gyldig= 
hed i vore dage. Vi skal møde fremti- 
den med optimisme - men med en reali- 
tetsbetonet optimisme. Ved at være frem- 
synede - og drøfte den stadig forander- 
lige fremtids konsekvenser for vor virk- 

somhed - kan vi alle - hver på sin plads - 
gøre vort til at sikre Norden som en 

tryg og sikker arbejdsplads. 
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Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 13, februar 1975 kl, 15.40 
afholdtes ordinært møde i samarbejds- 
udvalget. 

Som suppleant for Jørgen Madsen var 
mødt Hardy Nielsen. 

I mødet deltog maskinarbejder Bjarne 
Laustsen som gæst. 

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

Den ny medarbejderhåndbog er udkomet. 
Formanden og næstformanden har gennem- 
gået spørgsmål i pjecen "SU's opgaver" 
vedrørende personalepolitik. Der frem- 

lagdes notater til senere drøftelse. 
Der drøftedes i forbindelse hermed 
fremgangsmåden ved antagelse af mand- 
skab, når der på udearbejde er folk, 
der har fået opsigelsesvarsel. 
Veje og belysning er bragt i orden. 
Man undersøger, hvorledes problemet med 
førerhus på gaffeltrucks bedst kan lø- 
ses. Hans Pedersen og Frede Jensen vil 
se på dette spørgsmål og tale med de 
implicerede herom. 
Man drøftede en eventuel udvidelse af 
værktøjsburet i hal M og N. P. Rus- 
holt lovede at se nærmere på lokali- 
teterne og fremkomme med forslag til en 
løsning. 
Med hensyn til stempelurenes placering 
vil Henry Nielsen, P. Rusholt og Frede 
Jensen forsøge at finde en løsning in- 

den næste møde. K. Debell vil samtidig 
undersøge, hvad stempelure koster, 
Portene i hallerne er efterset og re- 
pareret; dog er porten i maskinværk- 
stedet meget træg. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA. FORSKELLIGE 
UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og kommenterede 
referatet fra møde i sikkerhedsudvalget 
den 6. februar. 
Vedrørende interne sikkerhedskurser har 
man fået tilsagn fra Rørdal om at lade 
Erik Jensen lede disse kurser. 
Det årlige eftersyn på gafler, kæder 
m.v. på trucks gælder også for ude- 
arbejde, Øvrige reparationer på trucks 
må foretages på mekanikerværkstedet . 
Frede Jensen oplæste og kommenterede 
referatet fra møde i kantineudvalget 
den 4. februar. 

W. Kok og Henry Nielsen fremlagde et   

forslag til vejledning for afdelings- 

Henry Nielsen redegjorde for dagpenge- 
udvalgets virksomhed. W. Kok takkede 
på SU's vegne for det store arbejde, 
dagpengeudvalget udfører for at skabe 

respekt om dagpengeordningen. Sygdoms= 
fraværsprocenten var i 1974: 4,4 %, og 
der er udbetalt ca, 250.000 kr. i dag- 
penge. Der er 15 personer, der har haft 
mere end 6 forsømmelser på grund af 
sygdom i 1974. 
SU er enig i alvorlig påtale, dersom 
der konstateres misbrug af ordningen. 
  

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHØLD. 

Frede Jensen oplyste, at der i pladeværk- 
stedet er fuld beskæftigelse til ferien, 

og for 55 mand er der foreløbig beskæf- 
tigelse her resten åf året. I maskin- 
værkstedet er der ligeledes fuld be- 
skæftigelse til ferien og foreløbig 
for 10 mand resten af året, Man forven- 
ter at få yderligere ordrer ind til så- 
vel plade- som maskinværkstedet. 
Konkurrencen er blevet større. Vi har 
afgivet en del tilbud til FLS, bl.a. på 

6 stk. kørbar bro. En ordre på bånd kom 
for 14 dage siden og skal være færdig 
inden ferien, hvorfor der måske må ar- 
bejdes i skiftehold, men mn vil orien- 
tere nærmere herom i afdelingerne, 
Vi har 13 kedler i ordre til Aalborg 
Værft, hvoraf de 3 er leveret. Arbejdet 
skrider planmæssigt frem. 
Der er afgivet 2 tilbud til Norge. Vi 
har ikke fået ordrerne, men vil holde 
forbindelsen vedlige. 

For udearbejde er der på DAC og Rørdal 
beskæftigelse til 14 dage. 
Vi mærker tydeligt, at konkurrencen på 
alle områder bliver meget skærpet. Der 
bliver flere og flere om buddet, og det 
trykker priserne - det er købers marked, 
I adskillige tilfælde har vi måttet sæt- 

te priserne ned i forhold til vore kal- 
kulationer. 
Det er nødvendigt, at vi på alle fron- 
ter yder en særlig indsats - og udnyt- 
ter arbejdstiden effektivt. 
I denne forbindelse påpeges, at aftalen 
om ikke at holde uformelle spisepauser 
om formiddagen ikke overholdes - påtale 
om misbrug må stadig finde sted. 
SU er enig i at indskærpe, at der ikke 
holdes spisepauser ud over de fastlagte. 
Der er endnu ikke kommet en afgørelse 
på ansøgningen om dispensation for op=- 
Tettelse af beskyttelsesrum i forbindel- 

  

 



se med udvidelse af hal P. 

K. Hollånder vil fremover varetage op- 
gaverne i forbindelse med forsendelse, 

måling og emballering, medens Helmuth 
Hansen hovedsagelig kan koncentrere 

sig om montagen. 

Afdelingsudvalg 
På samarbejdsudvalgets møde den 13. fe- 
bruar 1975 fremlagdes følgende forslag 

til regler for afdelingsudvalgenes ar- 

PUNKT 4%: UDEARBEJDE. 

  

b ejde: 

  

  

  
  

] i 1. Formålet med afdelingsudvalg er at 
Forholdene ved udearbejde i forbindel- fremme såmarbejde og trivsel gennem 

== med den kraftige nedskæring i be= gensidig information og udveksling 
skæftigelsen blev drøftet. Eg af synspunkter om forholdene i de 
Fra folkenes side er der ikke tilfreds- pågældende afdelinger. 
hed med informationen om svingninger i 

arbejdsmængden, ændringer i arbejds- 2. Afdelingsudvalgene betragtes som 
styrken, opsigelser og mulighederne faste underudvalg til SU 

i F = faste underudvalg k 
for beskæftigelse hjemme på fabrikken. 
Situationen omkring den meget korte 3, Et afdelingsudvalg Bastia fnfde= 

horisont for udearbejde blev gennem- lingens leder samt 2 valgte arbej- 

drøftet. Det skyldes udelukkende den ders 

meget nedsatte drift på cementfabrik- AF E 

kerne, og vi har ringe muligheder for 4. Normale møder afholdes 6 gange år- 
under de nuværende forhold at opbygge ligt - ca, 14 dage før de ordinære 

andre markeder for udearbejde. SU-møder. I øvrigt kan der i afdelin- 
Der HAG enighed om, at der skal sættes gen træffes aftale om møder, når der 
ng med bedre information Re RE foreligger behov derfor. Møderne af- 
skaffe så mange alternative bes ti= 

hold lt i arbejdstiden. 
elsesmuligheder på fabrikken som mu- ERE E seed 

ligt. 5, Mødernes dagsorden kan indeholde 
Der vil blive holdt ugentlige møder 
med tillidsmanden og talsmænd fra ude- 
arbejde for redegørelse af den aktuel- 
le situation. 

  

PUNKT 5: EVENTUELT. 

Intet, 

Mødet hævet kl. 18.10. 

nedenstående punkter: 

a. Produktion, herunder ordrehori- 
sont, reklamationer m.m. 

7 " Beskæftigelsesforhold - herunder 
over- og skifteholdsarbejde, æn- 
dring i arbejdsstyrken m.m. 

Budgetopfølgning for afdelingen. 

  

d. Nyanskaffelser. 

MAREN e. Diverse, 

-da . 6. Kortfattet referat af forhandlinger- 

Norden gbog: ne indføres i særlig bog for hvert 
« 

23/1-75: Færdiggørelse af første 
kedel til Aalborg Værft. 

      
udvalg. Referatet underskrives af 

deltagerne og sendes gennem nærmeste 
foresatte til SU-formand. 

SU-formand og næstformand gennemgår 
bøgernes indhold og sagsudvikling. - 
i særlige tilfælde kan sager bringes 
til drøftelse i SU. 

Kl 

Om Gud vil, sagde manden, han havde 
ikke fået spurgt sin kone. 

  
 



Telt på feltfod 
Når man arbejder med vejret som blind 
makker, så er man prisgivet - når det 
regner. 

Den rigelige væde i efterårs- og vinter= 
månederne har givet særdeles gode be= 
tingelser for værkførere og medarbej- 
dere i skibsbygningsafdelingen til at 

-lægge hovederne i blød for at finde en 
løsning på problemet: hvorledes kunne 
man gøre sig uafhængig af vejrligets 
uheldige indvirkninger ? 

Den støre vanskelighed ved en overdæk- 

ning bestod i, at den skulle være flyt- 
bar - når sektionerne skulle opbygges , 
ville det være nødvendigt at kunne kom- 
me til med kraner - sammensvejsningen 

skulle foretages i tørvejr - og efter 
færdiggørelsen af den pågældende sek- 
tion skulle overdækningen atter kunne 
fjernes helt af hensyn til kraner og 
blokvogn. 

Løsningen var resultat af et kreativt 
samarbejde i afdelingen - og den kan 
uden overdrivelse karakteriseres som 
elegant. Man lejede et presenning-telt, 
dækkende ca. 200 m2. Teltet anbragtes 
på en slags kørebane med en længde på 
70 m opbygget af u-jern fra den nedrev- 
ne råjernsfabrik, Trækkraften til flyt- 
ning af teltet leveredes af 4 stk. tryk- 
luftspil, som havde aftjent en tidlige- 
re værnepligt i råjernstiden. 

Arrangementet har bestået sin prøve og 

bevist sin berettigelse. Nu kan skibs- 
sektionerne opbygges og sammensvejseés 
i tørvejr - og med betydelig nedsættel- 
se af spildtid som resultat. Og med den 
frihed, der kendetegner ægte teltliv - 
så kan folkene nu placere deres værksted 
nøjagtig der, hvor det er påkrævet - 
hvis det blot ikke falder uden for skin- 
nelegemets begrænsninger, 

  

    

Gods til hele verden 

For de fleste Norden-medarbejdere be- 
gynder arbejdsprocessen med en arbejds- 
tegning - og slutter med et eller andet 
færdigt produkt, Når akkordsedlen afle- 
veres, har man på fornemmelsen, at man 
har løst den væsentligste del af en 
samlet opgave - resten må vist bare 

være bagateller ... 

Imidlertid vil man ved et besøg i Hel- 
muth Hansens afdeling blive overbevist 
om, at der er en meget lang vej tilba- 
ge, inden de forskellige enkeltdele fra 
værkstederne forlader Norden på den vi- 
dere vej til de fjerne bestemmelsesste- 
der. 

Det er svært at betegne denne afdeling 
med et enkelt navn, for man beskæftiger 
sig med mangfoldige ting. Her foretages 
montage, kontrol, inspektion, måling, 
emballagefremstilling, pakning og for- 
sendelse, 

Alene i januar måned i år er der afsendt 
450 t maskingods - det er lige så meget, 
som fabrikken afsendte i hele 1972. Den- 
ne godsmængde er læsset på 46 banevogne - 
ja, det svarer til en togstamme méd en 
længde på 600 m - og værdien af det af- 
sendte gods kan skønsmæssigt anslås til 
4 mill. kr. - uden moms. 

Det har vist sig fordelagtigt at sende 
en af vore Coles-kraner ind på banen 
for at laste godsvognene - derved har 
vi sat os ud over træghederne i det 

statslige transportsystem. 

Der er måske nogen, der tror, at frem- 
stilling af trækasser til emballagefor- 
mål er en beskeden bibeskæftigelse på 
vor virksomhed. At dette ikke er til- 
fældet, vil van forstå, når man hører, 
at der i januar blev anvendt 6,5 km træ 
til kasser - og for februar bliver tal- 
let i hvert fald ikke mindre. 

Den meget store forsendelse har ikke 
kunnet afvikles uden en betydelig ind- 
sats fra afdelingens medarbejdere, Sæd- 
vanligvis foregår arbejdet under stort 
tidspres for at overholde leveringsti- 
derne. Da afdelingen er sidste led i 
fremstillingskæden, er der ingen mulig- 
hed for at overvælte forsinkelser på 
andre afdelinger - tværtimod må man of- 
te indhente eventuelle efterslæb, 

Der forestår en ændring i afdelingen,



Ba 
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idet K. Hollnder fremover vil forestå 
arbejdet med pakning, maling og for- 

sendelse - foruden sine hidtidige op- 
gaver. Hollinder og Helmuth Hansen 
flytter ind i det tidligere forvalter- 

kontør i den nordlige ende af kantine- 
bygningen, og herfra vil de kunne have 
et samlet overblik over de vigtige - 
men spredt beliggende - afdelingsakti- 
viteter. 

Når der er travlhed i forsendelsesafde= 
lingen - så er der også travlhed i alle 
andre afdelinger. Og medarbejderne, der 
beskæftiger sig med forsendelse, håber 
på fortsat travl beskæftigelse. 
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Folmer Jensen og Tage Hansen 
lægger sidste hånd på en kasse 
med afstrygerborde til Polen, 

Dagpengeudvalg 
Efter at 1974 er gået, er der grund til 
at se lidt på de statistiske tal for 
året. Disse viser, at der har været en 
udgift til sygedagpenge på kr. 0,78 
pr. produktionstime, Endvidere at ca. 
halvdelen af samtlige medarbejdere ik- 
ke har haft nogen sygemelding overhove- 
det. Der er en tendens til, at sygdom 
tiltager jævnt fra mandag til fredag, 
således at fredagenes antal er ca. 35 % 
større end mandagenes, For at tage 4. 
kvartal 1974 er de tørre tal: mandag 77, 
tirsdag 81, onsdag 85, torsdag 89, fre- 
dag 110.   

fra lønningskontoret 
SØGNEHELLIGDAGSBETALING. 

Ifølge $ 35, stk. 7, 8 og 9, overens- 
komsten indenfor Jern- og Metalindu- 

strien, er der pligt til at arbejde 
den sidste arbejdsdag før og den før- 
ste arbejdsdag efter helligdagen(e) og 
eventuelt tilstødende ferie- og/eller 
lukkedage. 

Ved udeblivelse uden lovlig grund mi- 
ster medarbejderen forskudsudbetalin- 
gen, for tiden kr. 75,00 pr. søgnehel- 
ligdag, som tilfalder virksomheden. 

Ovenstående regler har ikke været prak- 
tiseret før, og det er vort håb, at 
udeblivelse uden lovlig grund må kun- 
ne undgås, idet enhver vil kunne for- 
stå, at det er ødelæggende for ar- 
bejdsrytmen for de folk, der møder 

på arbejde. 

Husk at spare 
på varmen. Vi har stadig energikrise. 
Hjælp oliebanden med at spare på lan- 

dets valuta. 

Nordens bestyrelse 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde 
den 21. februar 1975 på Norden med ne- 
denstående dagsorden: 

1. Beretning - herunder forelæggelse 

af årsregnskab for 1974. 
2. Forelæggelse af budget for 1975. 
3. Eventuelt. 

I næste nummer af ØBS vil der blive 
bragt en artikel om bestyrelsen, dens 
arbejde og de erfaringer, der er ind- 
høstet i løbet af det første arbejdsår. 

   



Hal U = fra tønder til maskiner 

  

I vor serie om Nordens gamle bygninger 
er vi nået til hal U, og der stod ma- 

skinfabrikkens vugge. Bygningen kaldes 

også "flyveren", "FLS-værkstedet" - for 
kært barn har jo mange navne. 

Bygningen blev opført i 1898 som cement- 
fabrikkens bødkeri. En cementfabrik eks= 
porterede cement i trætønder, og frem- 

stillingen af disse tønder beskæftigede 
50 bødkere - og ikke at forglemme ca. 
25 drenge - "stavdrengene" som de kald- 
tes. 

Vi har en af disse stavdrenge på vor 

fabrik, og det er Børge Christensen, 
som med sine 47 Norden-år på bagen har 
mange erindringer om hårdt arbejde og 

lystige episoder fra slutningen af 
tyverne: 

"Det var et hårdt jøb at begynde som 
stavdreng, når man kom lige fra skolen - 
og kun var 14 år, Der var respekt den- 
gang - man kunne nok rage sig et par 

lussinger til - hvis man ikke makkede 
ret - det er nu aldrig overgået mig. 

Stavdrengene var naturligvis skrappe 

til at finde på drengestreger. En tid- 
ligere bødkermester havde ikke rigtig 

styr på knægtene - og de ville gerne 
skulke fra arbejdet ved at gemme sig 

i de støre dynger af tøndestave - men 

det skete nu før min tid. 

Vi havde 1 1/2 times frokøst, og om 

efteråret drev vi den sport at sætte 

et sejl på en tipvogn, og så kørte vi 

med en vældig fart ude fra havnen - 

ind til fabrikken med en rigtig vesten- 

hyler som drivkraft. Havnen var ikke   

landfast dengang - kysten gik lige 

uden for bødkerværkstedet, og så var 
der en lang smal dæmning ud til hav- 
nen. 

  

Bødkeriet var en fabrik for sig selv. 
Vi havde vor egen kraftcentral med en 
dampmaskine - den blev passet af en 

fyrbøder, der kaldtes "sæbepiskeren", 

Alle havde øgenavne - sjakbejsen for 
"drengene" kaldtes Stav-Niels. 

Træet kom fra Sverige og Finland i rå 

tilstand - og så blev det tørret, af- 
kortet og høvlet - og det var drengene, 
der bragte disse stave fra proces til 

proces.



  

Det var naturligvis ikke store penge, 
der var i lønningsposen for en stav- 
dreng. Det skete da også, at de strej- 
kede, og så drog de i sluttet trop op 
til kontoret, hvor de holdt en større 

"pibekoncert"," 

Tøndefabrikationen ophørte i begyndel- 
sen af 30'erne på grund af papirsækkenes 
indførsel, Et par år senere blev bygnin- 
gen omdannet til flyvemaskinefabrik,. 
Det var Kramme & Zeuthen, der byggede 
nogle af deres berømte - og stadig an- 
vendte KZere. Fabrikken hed Skandina- 
visk AERO Industri, men den måtte des- 
værre indstille virksomheden, da tysker- 
ne besatte Danmark. 

    

RAK 

Kramme og Zeuthen gik så over til frem- 
stilling af filmsfremvisere, vindmoto- 
rer og sovekammermøblementer, 

Efter krigsårene fandt bygningen anven- 
delse som garage og pladeværksted - og 

i 1%2 gik vi i gang med de første or- 
drer til vor nuværende fabrik. i en vis 
forstand blev et kredsløb sluttet, da 
der i 1960'erne blev monteret 125 kug- 
letankbiler for transport af løs cement 
i den gamle bødkeribygning. 

Hal U er en af vore ældste bygninger - 
den har ført en omtumlet skæbne gennem 

tiderne - men den er stadig en vigtig 
og uundværlig enhed i vor maskinfabrik, 

     



Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde torsdag 
den 6. februar 1975. 

Som suppleant for Henry Nielsen var 
mødt Freddy Larsen. 

Internt kursus. 

Kurset vil blive afholdt i april, og 

man vil prøve at finde en kursusleder 
udefra. 

Eksternt kursus. 
Sv. Aa. Thomsen, hal P, har i perioden 
2/2-7/2 været på sikkerhedskursus i 
Åbenrå. 

Kursus for truckførere. 
K. Davidsen, hal M-N, har i 14 dage del- 
taget i specialarbejdernes truck-kursus. 

På sikkerhedsmødet blev det i samme for- 
bindelse besluttet, at alle truckførere 
med tiden skal gennemgå dette kursus. 

Ventilation hal R. 
Den nuværende ventilation i hal R har 

vist sig ikke at være tilstrækkelig; 
derfor er der omgående bestilt 2 stk. 

ekstra. 

Kedelarbejde a 
I forbindelse med kedelarbejdet i hal R 
udvikler der sig en del røg og varme, 
som er til gene, Erling Lyngby Jensen 
vil tale med afdelingen om problemet og 
finde en løsning. 

Ventilation værksted D. 5 
På mødet blev fremsat ønske om en eller 
anden form for udsugning i værkstedet. 
Sikkerhedsgruppen vil undersøge sagen. 

Drejebænk. 
Der klages stadig over støj fra en af 
dre jebænkene i værksted D ved visse om-=; 

drejningstal. Sikkerhedsgruppen opfor- 
dres til at fremkomme med forslag til 
afhjælpning af problemet. 

Skinner. 
Udvalget har fået en henvendelse angå- 
ende skinner i værksted D. Det undersø- 
ges, hvad det koster at fjerne skinner- 

ne. 

Gaffeltruck. 
Erling Lyngby Jensen vil kontakte Je-Lau 
og se at få en ordning angående et år- 
ligt eftersyn af gafler, kæder m.v. på 
samtlige trucks. 

Gaffeltruck værksted A. 
Det har vist sig, at trucken stadig 

      

øser, selv efter at den er blevet ren- 
set og justeret af en montør; man vil 

derfor igen henvende sig til Je-Lau 
for at undersøge, om ombygning kan fin- 

de sted. 

Vejledning om sikkerhedsarbejde. 
Der er udkommet et nyt eksemplar af 
"Internt sikkerhedsarbejde på virksom- 
heder", der vil blive udleveret til 
alle sikkerhedsmedlemmer og supplean= 

ter, Pjecen behandler indgående f.eks. 
sikkerhedsgruppernes opgave i forbin- 

delse med i det daglige at kontrollere, 
at arbejdet foregår på betryggende må- 

de. 

Meddelelser fra Arbejdstilsynet. 
Fabrikken får løbende meddelelser om 
nye love og ændringer af love i for- 
bindelse med sikkerheden på arbejds- 
pladsen. Fremover vil de meddelelser, 
der har interesse for fabrikken, blive 
udleveret til medlemmer af sikkerheds= 

udvalget. 

29/11 1974, værksted P: 
Tilskadekomne trådte forkert på foden, 
da han vår i færd med at flytte en 
donkraft. 
Hændelsen skyldes: uheldigt arrangement. 

Forsømmelse: 17 dage, 

GEE 

   



    

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 4. fe- 
bruar 1975. 

1. Kantineregnskabet for 1974, der blev 
gennemgået, viser et underskud på 
kr. 20.446,-. 

2. Stole og borde i spisesalen trænger 
til eftersyn (evt, udskiftning). 
Arne Christensen og Elmer Andersson 
undersøger sagen, 

3. Der vil blive søgt om bevilling til 
indkøb af de 40 skabe, der er regnet 
med i investeringsbudgettet for 1975. 

F
 Indvendige døre mellem baderum og 

omklædningsrum trænger til udskift- 
ning. Arne Christensen følger sagen 

op- 

5. Radiatorerne i bade- og omklædnings= 
rum vil blive forsynet med termo- 
statventiler. Elmer Andersson tager 
sig af dette. 

BE 

Norden - dagbog: 

  

22/2-75: 2 stk. skorstene for kultørreri 
til Polen er for tiden under 
montage i "Solgården",   

10.000 træer 
I slutningen af december måned afslut- 
tede Hedeselskabet tilplantningen af 
et'5 rækker bredt læbælte mod Mølholms- 
vej og uden for skelgrøften mod vest 
fra Mølholmsvej til fjorden. På den del 
af det tidligere råjernsfabriksareal, 
hvor det var muligt at komme i jorden, 
er der også plantet store grupper træ- 
er og buske. I alt er der ved disse 
plantearbejder - udført af Hedeselska- 
bets folk - plantet ca. 10.000 træer og 
buske, hovedsagelig bestående af roser, 
hvidtjørn, syrener og småbladet elm. 

Når frosten går af jorden, fortsætter 
vi plantearbejdet på fabrikken: ve: 
palleværksted, mellem kantine og maler- 
værksted samt et læbælte fra nordsiden 
af lergraven hen over pladsen, hvor 
Løgstør-kranen stud. Til disse arbejder 
har vi allerede stående klar ca. 800 
stk. gran, fyr, lærk, birk og elletræ- 

er. 

Formålet med dette plantearbejde, som 
vi regner med at udføre lidt af hvert 
år, er - foruden læ fra vest - at vi 
ad åre kan få et mere menneskevenligt 
grønt fabriksområde. 

  

HØRT HOS LÆGEN. 

- Smerterne i Deres højre arm kommer 

af alderen. 
- Jamen, hvorfor gør det så ikke ondt 
i den venstre? Den er nøjagtig lige 

så gammel. 
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Sport 
Bordtennis. 
Træningen fortsætter hver tirsdag og 
torsdag i bordtennislokalet. 

Badminton. 
Badminton-turneringen er nu afsluttet; 
vi opnåede kun fem point, men vi håber, 
at deltagerne vil tage træningen til 
næste år lidt mere alvorligt. 

Fodbold. ; 
Vi har deltaget i en indendørs-turnering 

i Vadumhallen med to hold, men ingen af 
holdene blev puljevinder; det blev til 
to sejre og et nederlag for begge hold, 
det var ikke tilstrækkeligt. 

Billard. 
Så er der igen gang i billard. Vi del- 
tager med 3 hold i turneringen samt 
2 mand som enkeltspiller. Turneringen 
slutter ca. medio april. 

De mange arbejdsledige, der ønsker at 
dyrke Firma-Sport, vil fortsat kunne 

gøre det. 
På et formandsmøde i Aalborg Firma- 
Sport var der enighed om indtil den 
ordinære generalforsamling i november 
1975 at se bort fra $ 11-12 i lovene, 
der bl.a. siger, at afgår et klubmedlem 
fra en arbejdsplads, så er vedkommende 
straks udelukket fra at stille op. 

Det ville være umenneskeligt at sige 
til en arbejdsledig, der i en årrække 
f.eks. har spillet fodbold, og som 
pludselig står uden arbejde, at vedkom- 
mende ikke mere kan dyrke sin idræt. 
Vore tidligere kammerater har brug for 
al den hjælp, de kan få i den øjeblik- 
kelige svære situation. 

Vi er for tiden 107 medlemæer i klubben. 
Hvor er de sidste medarbejdere på Ma- 

” skinfabrikken Norden henne? 

så skal vi igen til fest. 
Stor fest afholdes i selskabslokalerne 
på Norden lørdag den 22. marts 1975 
kl. 18.00. 
Madkurv medbringes. 
Spiritus til butikspriser. 
Det fantastiske orkester Djingo Trio 
spiller op til dans fra kl, 19,00 til 
kl. ? 
Tilmeldelse og betaling kan ske til be- 
styrelsen senest tirsdag den 18. marts   

1975 kl. 15.30. 
Pris pr. deltager 10 kr. 
Tag "lillemor" under armen og mød op. 
På festligt gensyn. 

BESTYRELSEN 

Smil lidt mere 

  

- De har smidt Deres svigermor ud. ad 
vinduet, konstaterede dommeren, 
- Ja, svarede tiltalte og så meget 
skyldbevidst ud. 
- Tænkte De overhovedet ikke på, at 
De derved kunne komme til at påføre 
tilfældigt forbipasserende skade? 

- De siger, at De er enke, og at Deres 

mand døde for 10 år siden, men alligevel 
har De otte ukonfirmerede børn, - 
- Ja, men jeg har da heller aldrig på- 
stået, at det var mig, der var død. 

Efter mange minutters famlen foran 
nøglehullet gik døren op, og ægteman= 
den kom ravende ind. 
- Vær ikke vred, lille kone. Henne på 
kontoret fandt de ud af, at vi skulle 
se, hvem der kunne drikke mest øl! 
- Nå, hvem fik så andenpræmien? 

  

Ansvarh. redaktør Kåj Holliuder % Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

 


