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Mødet hævet 17.55. ——- 
Møder er blevet en nødvendig del af en fabriks dag- 
ligdag. Man taler om problemerne i bestyrelse, i 
sikkerhedsudvalg og samarbejdsudvalg. 
Man er ikke altid enige om alle ting - men bag det 
hele ligger trangen til at gøre en fælles indsats 
for virksomhedens bedste,



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 4. marts 1976 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 

nært møde i samarbejdsud- 
valget. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRÅ TIDLIGERE 
MØDER. 

Pissoir i hal R er endnu 
ikke lavet. 

Isolation af loftet i hal 
R for at mindske støjen 
og forbedre varmeforhølde- 
ne er bevilget og udføres 
med statsstøtte efter de 
gældende regler, Arbejdet 
påbegyndes inden 1, april. 
Der arbejdes videre med 
flytning af brændemaski- 
nerne, 

Valget af medarbejderre- 
præsentanter til FLS' og 
Nordens bestyrelse er af- 
gjort som fredsvalg. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Mødet i sikkerhedsudvalget 
i februar er udsat, 
Der har i en uge været en 
kampagne for salg af sik- 
kerhedsfodtøj, og der blev 
købt 37 par. 
I løbet af marts vil fir- 
maet Enviroplan foretage 
en undersøgelse vedrøren- 
de svejserøg. 
Der er udarbejdet et for- 
slag til en kursusplan for 
sikkerhedsrepræsentanter, 
Helmuth Hansen deltager i 
et kursus i denne måned. 
På forespørgsel har sikker- 
hedsgruppen i hal P fore- 
slået retningslinier ved- 
rørende brug af hjelme. 
Der foreligger nye regula- 
tiver for el-håndværktøjer, 
der herefter skal efterses 
en gang årligt. 
En gruppe i maskinværkste- 
det har set på behandlin- 
gen af paller, der bruges 
internt på fabrikken. 
Frede Jensen oplæste og 
kommenterede referatet af   

møde i kantireudvalget 
den 5. februar. 
Henry Nielsen foreslog, at 
fabrikken køber nogle ma- 
lerier til ophængning 
rundt omkring på fabrik- 
ken. 

Dagpengeudvalget har ikke 
afholdt møde siden sidste 
SU-møde. Procenten er i 
øjeblikket høj på grund af 
influenza-epidemien. SU 
håber, at Dagpengeudvalget 
fortsætter det gode arbej- 
de, der er udført. 

W.. Kok gennemgik de ind- 
komne referater fra afde- 
lingsudvalgene. 

Gruppen, der er nedsat for 
at se på personalepolitik, 
har set på andre firmaers 
personalepolitik for even- 
tuelt at overføre noget 
herfra til Norden og ar- 
bejder videre med spørgs- 
målet. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Frede Jensen oplyste, at 
der i pladeværkstedet med 
de ordrer, der er inde, og 
reservationer er beskæfti- 
gelse til den nuværende 
styrke til uge 38. 
I maåaskinværkstedet er der 
med kendte ordrer og re- 
servationer beskæftigelse 
til den nuværende styrke 
til uge 36. 

I montageværkstedet er der 
ligeledes beskæftigelse 
til uge 36. 
For Aalborg Værft er der 
beskæftigelse til den nu- 
værende styrke til uge 22, 
hvorefter man forudser en 
pause på nogle måneder. 
Med hensyn til kedler er 
der ingen for øjeblikket. 
Aalborg Værft er meget in- 
teresseret i at fortsætte 
og bevare den know-how, vi 
har, men der er intet ke- 
delarbejde for øjeblikket. 
Jørgen Madsen redeg jorde   

for udearbejdet, På Rørdal 
er der i øjeblikket beskæf- 
tiget 34 mand. Arbejdet på 
cementmølle 8, der var 
fastsat til uge 11, er ud- 
sat til uge 13, hvorefter 
der bliver en uges pause 
og herefter en uge med 
3-skiftet vagt. Det plan- 
lagte stop på ovn 9 først 
i marts kommer først midt 
i maj eller først i' juni. 
Det betyder, at der kun er 
arbejde til 24 mand på 
Rørdal; de resterende skal 
arbejde på fabrikken hos 
Helmuth Hansen samt arbej- 
de på hollændervalsen til 
DEF. Vi har fået tilsagn 
om at flytte et kedelanlæg 
i slemmeriet, hvorved der 
bliver arbejde til 4 mand 
i knap 2 uger. Arbejdet 
med at skære ovn 77 delvis 
ned og flytning af forsøgs- 
gearet er foreløbig skrin- 
lagt. DEF har ønsket 12 
ekstra mand i 14 dage, 
d,v,5. uge 10 og 11, i 
hvilket tidsrum der er 17 
mand på DEF, og efter uge 
11 er der arbejde til 5 
mand. Med Dania har vi 
kontakt 2 gange om ugen, 
men der foreligger ikke 
noget konkret for øjeblik- 
ket. 
Der er ordrer på en del 
filterhuse, hvoraf de før- 
ste skal være færdige uge 

25. Der er givet tilbud på 
filterhus til Svenska 
Flktfabrik, der skal le- 
vere et stort filter til 

enrå. Tilbudet havde en 
størrelsesorden af 4-5 
mill. kr., men ordren gik 
til anden side til en be- 
tydelig billigere pris end 
Vor. 
Vi har forsøgt at udvide 
vore forbindelser med FLS- 
selskaberne. Je-Lau er be- 
gyndt igen at fremstille 
gaffeltrucks i Danmark. 
Vi er ved at udarbejde 
tilbud på chassiser. 
Med hensyn til FLS arbej- 
der man med en del tilbud, 

som kan føre til ordrer. 

  

  

 



For noøgles vedkommende er 
vi blevet spurgt, om vi 
kan holde priserne fra ja- 
nuar måned hele 1977 ud. 
Udviklingen går i retning 
af at sælge nøglefærdige 
fabrikker. Inden for FLS 
har W. Kok været med i en 
gruppe, der behandler or- 
dreplacering fra FLS på 
egne maskinfabrikker, hvil- 
ket har resulteret i en 
forretningsgang, som prio- 
riterer egne maskinfabrik- 
ker, når de er konkurrence- 
dygtige, og giver dem en 

præferencestilling ved ud- 
vælgelse af produkter. 
Det undersøges, hvilke ma- 
skiner i FLS' program det 
vil være af interesse for 
os at holde sammen. Vort 
mål er i højere grad at 1a- 

ve så mange færdige maski- 
ner som muligt, selv om vi 

skal benytte underleveran- 

dører. Vi får også en læn- 
gere horisont, idet vi kom- 
mer ind på et tidligere 
tidspunkt. 
Vi er opmærksomme på, at 
firmaet Bager, der har la- 

vet en del el-filtre, er 
solgt til et svensk firma, 
så vi måske kunne få noget 
af denne produktion på 
Norden. 
Vi har bedt borgmesteren 
have Norden i erindring ved 
besøg af udenlandske han- 
delsforbindelser,. 
Arbejdet med hal P's udvi- 
delse skrider programmæs- 
sigt frem. 
Der er bevilget nye hjul 
til kran i hal 5, 
Der har været afholdt be= 
styrelsesmøde, hvor man 
talte om regnskab og bud- 
get samt gennemgik beret- 
ningen, Endvidere talte 
mån om langtidsplanlægning 
og blev enige om at nedsæt- 
te en "referencegruppe" be- 
stående af Knud V. Jensen, 

W. Kok, Poul Erik Sand samt 
Henry Nielsen, og desuden 

skal funktionærforeningen 
udpege en medarbejder til 
at deltage i gruppearbej-   

det, 

Der er fra Handelsskolens 
"Organisation og arbejds- 
sociologi" rettet henven- 
delse, om Norden vil stil- 
le sig til rådighed med 
hensyn til meget omfatten- 
de undersøgelser, man skal 
foretage vedrørende samar- 

bejdsforhold o.lign. på 
europæiske virksomheder. 
Norden er fra 1/4 1976 ik- 
ke mere med i el-aftalen 
mellem APCF og El-forsy- 
ningen, men går over til 
at blive "storforbruger", 
Der vil blive lagt en 
ekstra højspændingsforbin- 
delse ind til vor trans- 
formatorstation. Der læg- 
ges kabel herfra til trans- 
formatorstationen hos De 
Smithske. 

PUNKT 4; AFDELINGSUDVALG. 

Henry Nielsen foreslog, at 
formanden og næst formanden 
igen taler med de forskel- 
lige afdelingsudvalg for 
at informere om udvalgenes 
arbejde. Selv om det af re- 
feratet fremgår, at der øn- 
skes forbedringer, kræves 
det, at der udfærdiges be- 
villingsanmodninger. End- 
videre ønskede man, at ud- 
valgene også får besked, 
hvis der er ting, der ikke 
går igennem, 
Der vil i nær fremtid bli- 
ve oprettet et afdelings- 
udvalg i hal R. 
Man drøftede afdelingsudval> 
genes arbejde og var enige 
om, at der måske tiltræn- 
ges større åbenhed under 
møderne. 

PUNKT 5: EVENTUELT. 

Henry Nielsen fremsatte at- 
ter ønske om en forbedring 
af værkstedsburet i plade- 
værkstedet, der er for 
lille, så det ikke kan yde 
den service, der er nød- 
vendig. W. Kok lovede at 
tage det tidligere projekt 
frem igen og se, om der 

kan skabes en forbedret 

arbejdsgang her. 

Henry Nielsen foreslog en 
gentagelse af familieaf- 
tenerne for 2 år siden med 
rundvisning på fabrikken. 
Formanden og næstforman- 

den vil sammen med Knud V. 
Jensen se på dette spørgs- 
mål. 
Henry Nielsen forespurgte, 
om der kunne arrangeres en 
studietur før SU-medlem- 
merne. W. Kok lovede at se 

nærmere herpå sammen méd 
næst formanden. 
Det blev foreslået at in- 
vitere medarbejdere til at 
overvære SU-møderne for at 
udbrede kendskabet til 
virksomheden. Formanden og 
næstformanden vil se nær- 
mere herpå. 
SU drøftede de uformelle 

spisepauser. Der var enig- 
hed om, at disse pauser 
ikke kan tolereres, og at 
arbejdstiden skal være ef- 
fektiv, Spørgsmålet tages 
op med tillidsmændene, 

  

Mødet kævet kl. 17.55, 

|Valg til 
| bestyrelse 
Efter at valget af medar- 
bejderrepræsentanter til 

i Nordens bestyrelse er af- 
gjort ved fredsvalg, er 
nedenstående medarbejdere 
blevet medlemmer af be=" 
styrelsen: 

| Tillidsm. Henry Nielsen 
Kasserer N. Aa. Nørgaard 

Som suppleanter: 

Maskinarb. Egon Olesen 
Værkfører Flemming Jensen 
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Nordens bestyrelse 
Der afholdtes bestyrelses» 
møde den ll. februar 1976 
med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde, u 

2. Beretning - herunder 
forelæggelse af års- 
regnskabet for 1975, 

3. Forelæggelse af budget 
for 1976. 

4. Eventuelt, 

Bestyrelsen blev enige om 
at nedsætte en reference- 
gruppe, som skål koordi- 
nere arbejdet med Nordens 
langtidsplanlægning. 
Gruppen vil bestå af føl- 
gende: . 

Værkfører Flemming Jensen 
Tillidsm. Henry Nielsen 
Ingeniør Poul Erik Sand 
Kontorchef Knud V. Jensen 
Fabrikschef Willy Kok 

dubilæum 
25 år: Arbejdsmand Jens 

Peter Poulsen 
den 9.4.76 

Norden-dagbog: 

  

  

19/3 1976: Der holdtes rejsegilde på 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt 

møde den 5. februar 1976. 

1. Der er fra medarbejder- 
ne fremkommet ønske om 
en ændring i baderum- 
met, således at der 
kunne oprettes nogle 
flere brusekabiner mod, 
at man til gengæld 
sløjfede nogle håndva- 
ske, Elmer Andersson 
ser på sagen. 

2. Kantineregnskabet for 
1975, der blev gennem- 
gået, viser em omsæt- 

ning på kr, 182,210 og 
et underskud på 
kr. 19.700,-. 

[I
 

I forbindelse med som- 
merferien vil kantine- 
udvalget foranstalte 
en hovedrengøring af 
bade- og omklædnings- 
rum samt skabene i 
disse. Helmuth Hansen 
tager sig af dette. 

      

    
udvidelsen af hal P.   

Sport 
Badminton. 

I Aalborg Firmasports 
holdturnering, hvor vi er 
i pulje 3, er der 2 turne- 
Tingskampe tilbage. 
Vi håber på større fremmø- 
de til træningen næste år. 

Motionsrum 
Nu åbner motionsrummet 
for alle Nordens medar- 
bejdere, ægtefæller og 

børn. 

Åbningstider £ 
Hver dag efter arbejdstids 
ophør og til kl. 18.00 
Lørdag formiddag fra 

kl. 9,00 - 12.00 
Der er endvidere åbent på 
dage, hvor der trænes 

bordtennis, dog med det 
forbehold, at bordtennis- 
spilleren har førsteret 
til bordtennisbordene. 

I kondirummet forefindes 
følgende redskaber: 
Motionscykel 

Romaskine 

3 ribber 
1 stor vægtstang 
små håndvægte 
Sjippetov 
Bordtennisbord 
Bobspil 
og der er masser af mulig- 
heder for udendørs løbe- 
træning. Der vil forefin- 
des forskellige trænings- 
programmer (træningsvej- 
ledning). 

Der vil blive mulighed for 
konditest. 

Ordensregler; 
1. Ingen adgang i arbejds- 

tøj. 
2. Redskaberne og rum bør 

afleveres i den stand, 

du selv ønsker at fin- 
de det i. 

3. Tobaksrygning i kondi- 
Tummet, er forbudt. 
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