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Her har vi de 12 gæve fodboldgutter (+ idræts- 
klubbens energiske formand), der på værdig måde 
gjorde NORDEN ære ved Kristi Himmelfartsdag at 
vinde finalen i den såkaldte "Cementturnering". 
Modstanderne var "Storebroder" i København 
(FLS-M), der blev slået så stort som 7-0,



Samarbejdsudvalg 
Onsdag den 30. juni 1976 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 
nært møde i samarbejdsud- 

valget. 

Fraværende: Peder Holst 

Larsen, Henry M. Nielsen, 
Egon Olesen og Mogens 
Sall. 

I mødet deltog kontorchef 
Knud V. Jensen som gæst. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRÅ TIDLIGERE 
MØDER. 

Isolation af loftet i hal 
R er færdig. 

Flytning af brændemaski- 
nerne er påbegyndt. 
Langtidsplanlægningen går 
efter programmet. 

Udvidelse af værktøjsbu- 
ret i pladeværkstedet er 
ikke med i de aktuelle 
planer. 

Der har været 2 familieaf- 

kvartal. 

Der har været afholdt mø- 
de i alle afdelingsudvalg. 

PUNKT 3: ØORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD, 

Frede Jensen oplyste, at 
der med kendte ordrer og 
reservationer er fuld be- 

skæftigelse i pladeværk- 
stederne og i maskinværk- 
stedet indtil uge 48 og i 
montageværkstedet indtil 
uge 42. TI maskinværkste- 
det er der regnet med bå- 
de dreje-, fræse- og skru- 
estikarbejde. 

Jørgen Madsen redeg jorde 
for udearbejdet. Til den 
nuværende styrke på ca. 50 
mand er der arbejde indtil 
1. september. 
Den samlede arbejdsstyrke 
er i den sidste tid for- 

øget med ca. 20 %. 
Sidste kedel og skibssek- 
  

tener i maj. 

Der er ikke kommet noget 
svar på forslaget om spi- 
sepauser. 
Forslaget om ændring af 
arbejdstiden i sommertiden 
antages at være bortfal- 
det, 
Det foreslåede redaktions- 
udvalg for OBS er endnu 

ikke nedsat. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

W. Kok oplæste og kommen- 
terede referatet fra møde 
i sikkerhedsudvalget den 
16, juni. 
Frede Jensen indtræder 
fra 1. juli i sikkerheds- 
udvalget som repræsentant 
for ledelsen, 
Frede Jensen oplæste og 
kommenterede referatet 
fra møde i kantineudval- 
get den 8. juni. 
Dagpengeudvalget har af- 
holdt møde. Procenten for 
2. kvartal 1976 er væsent=- 
lig lavere end for 1.   

tion er udført i denne om- 
gang - der vil nu blive 
et tomrum her, 
Andre markeder undersøges, 
f.eks. inden for off-shore, 
hvor vi har deltaget i en 
konference i København og 
er i forbindelse med et 
dansk firma. 
FLS får formentlig en del 
ordrer hjem til levering 
i 1977, Vi har måttet gi- 
ve yderligere tilsagn om 
fast pris. For første gang 
er vi med i l. fase ved to 
ordrer, der skal fabrike- 
res om 12-18 måneder. Vi 
har peget på de ting, vi 
er interesseret i, og vil 
nu undersøge, om vi kan få 
en fornuftigere produktion 
frem (serier). 
Det er fra ledelsens side 
besluttet at styrke plan- 
lægningsfunktionen og la- 
de Poul Erik Sand lede 
planlægningssektionen og 
produktionsforberedelsen. 
Der har været reklamatio- 
ner på malerarbejde, og   

vi har måttet tage noget 
gods retur, Det er van- 
skeligt ved vintertid med 
vore beskedne udendørs fa- 
ciliteter at gøre arbejdet 
godt nok, 'øg vi må styr- 
ke denne side af' vor fore- 
tagsomhed, 
Der er udarbejdet en bro- 
chure for de 3 maskinfa- 
brikker FLS-M, FLS-Llibeck 

og Norden. 
Frede Jensen gjorde opmærk- 
som på problemer i forbin- 
delse med den øgede ar- 
bejdsstyrke, f.eks. 
tageafdelingen og i 
terværkstedet, hvor 
meget stor travlhed. 

  

i mon- 

afkor- 
der er 

PUNKT 4: REGNSKABET FOR 
5975 

Knud V. Jensen gennemgik 
og kommenterede det udle- 
verede regnskabsmateriale, 
hvortil der kun var enkel- 
te spørgsmål. 

PUNKT 5: LANGTIDSPLANLÆG- 
NING. 

W. Køk redegjorde for det 
foreløbige arbejde med 
LTP, Den nedsatte projekt- 
gruppe arbejder efter en 

godkendt tids- og arbejds- 
plan og arbejder sig gen- 
nem & forskellige delpunk- 
ter ind på det endelige 
mål. De 2 punkter "en be- 

skrivelse af fabrikken, 
som den er i dag" og "en 
stillingtagen til de mål- 
sætningskrav, FLS har med 
hensyn til Norden" er fær- 
dige, og i øjeblikket ar- 
bejdes der med udarbejdel- 
se af en salgsprognose. 

PUNKT 6: VEJE PÅ NORDENS 
ARFAL. 

Med hensyn til de 2 projek- 
ter vedrørende en eventuel 
motorvejsføring over Nor- 
dens arealer og en kloak- 
ledning på Nordens grund 
har Nordens bestyrelse i 
et brev til Initiativud- 
valget gjort opmærksom på



de gener, en sådan motor- 
vejsføring vil indebære 
for Nordens fremtid, og 
man håber nu, at disse 
planer ændres. 
Hans Pedersen gjorde un- 
der dette punkt opmærksom 
på parkeringspladsens 
dårlige stand og henstil- 
lede, at der blev foreta- 
get udbedring heraf. Man 
vil se nærmere på spørgs- 
målet . 

PUNKT 7: FREMTIDIGT SAM- 
ARBEJDE, 

De tilstedeværende SU- 
medlemmer var enige om, 

at der skulle gøres en 

stor indsats for at få 
samarbejdsforholdene 
bragt i orden. Eventuelt 
kunne man forsøge at få 
en konference om saåamar- 
bejdsproblemer i stand og 
her bl.a, finde frem til 
en bedre information og 
kommunikation på virksom- 
heden. 

PUNKT 8: EVENTUELT. 

N. Aa. Nørgaard nævnte, 
at der på de nye lønspe- 
cifikationer er anført en 
del oplysninger, som ikke 
tidligere har været med, 
f.eks. saldo for ferie- 
dage og feriepenge. De 
nye lønposer er vel mod- 
taget. 

Mødet hævet kl. 16.50. 

  

Det er bedre at ønske 
ting, man ikke kan få, 
end at få ting, man ik- 
ke ønsker.   

Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde onsdag den 16, 
juni 1976. 

Som suppleant for Henry 
M. Nielsen var mødt Sv. 
Aa. Thomsen. 

Eksterne kurser, 

I 1976 har der været 4% 
mand på sikkerhedskursus, 
og der er yderligere re- 

serveret plads til 2 mand 
i efteråret. 

Kursus for truckførere. 
Der har i 1976 været 2 
mand på kursus, og der er 
muligheder for 1 mand til 
efteråret. 

Paller. 

Sikkerhedsgruppen i værk- 

sted D er kommet med et 
udmærket forslag til løs- 
ning af problemet med de- 
fekte paller, Forslaget 
vil kunne læses på op- 
slagstavlerne, og sikker- 
hedsudvalget håber, at 
ordningen fremover vil 
fungere tilfredsstillende. 

Røgmåling. 
lingerne er foretaget, 

Udvalget drøftede resul- 
taterne, som i enkelte 
tilfælde lå over normer- 
ne, men man var enige om 
inden videre bearbejdelse 
åt få nærmere kommentarer 
fra ingeniørfirmaet, 

Ulykkesrisiko ved el- 
svejsning, 

Årbejdstilsynet rettede 
en henvendelse til Elek- 
tricitetsrådet om at un- 
dersøge mulighederne for 
Skærpede bestemmelser for 
det elektriske svejseud- 
styr, Elektricitetsrådet 
har ikke tilendebragt un- 
dersøgelserne, men har 
udsendt en artikel, som 
kari ses på opslagstavlerne.   

Førerhus på Towmotor. 
Trucken har i foråret få- 
et monteret et hus, 

  

Kraner. 
Erling Lyngby Jensen og 

Henry Nielsen er endnu ik- 
ke helt færdige med at un- 
dersøge, hvordan fabrikken 
bedst klarer eftersyn og 
reparation af kraner, 

Bjenskader. 
Det er med glæde konsta- 
teret, at der i større ud- 
strækning bruges briller, 
og det viser sig også, at 
der ikke i første halvår 
af"1976 er registreret 

øjenskader. Udvalget vil 
kontakte Arbejdstilsynet 
vedrørende påbudte briller 
med styrke. 

Sikkerhedsh jelme. 
Sikkerhedsgruppen i hal P 
er blevet enige om, at 
der skal hænge en hjelm 
til hver medarbejder i 
hal P, og at denne hjelm 
skal bruges efter behov i 
forhold til arbejdets ka- 
rakter. 

Eftersyn af el-værktøj. 
Hans Nielsen og Henry Ni- 
elsen har lavet en ordning, 
så alle el-værktøjer bli- 
ver registreret i karto- 
tek og efterset 2 gange 
rligt. Ordningen forven- 

tes indkørt efter ferien. 

Sikkerhedsmappe. 
Sikkerhedsgrupperne vil 
om kort tid få udleveret 

en mappe til referater og 
ordninger om sikkerheden, 

som bliver vedtaget af ud- 
valget. 

Indtrufne ulykker. 

12/12 1975, hal M: 
Ved opmærkning af plader 
skar tilskadekomne sig på



pladekanten. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed. 
Fravær: 7 dage. 

16/12 1975, hal P: 
Tilskadekomne faldt ned 
fra en svejseplan og slog 
armen. 

Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed. 
Fravær: 5 dage. 

18/12 1975, pladsen ved A: 
På vej til arbejde faldt 
tilskadekomne på grund af 
islag og brækkede håndle- 
det. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed, 
Fravær: 76 dage, 

19/12 1975, værksted D: 
Under arbejde ved drejning 
af en aksel ville tilska- 
dekomne fjerne spånerne 
med hånden, medens akslen 
rToterede, og fik derved 
hånden beskadiget. 
Hændelsen skyldes: arbejde 
på ikke standset maskine 
og manglende agtpågivenhed. 

Fravær: 3 dage. 

3/2 1976, udearbejde; 
Under arbejde med udskift- 
ning af køreskinner kom 
en finger i klemme mellem 
koben og maskine. 
Hændelsen skyldes: maång- 
lende agtpågivenhed. 
Fravær: 18 dage. 

6/2 1976, udearbejde; 
Under montagearbejde gled 
tilskadekomne og greb for 

sig, hvorved ringen på 

venstre finger greb fat 
og skar sig ind i finge- 

Sens Å 
Hændelsen skyldes: indta- 

get usikker stilling, 
manglende beskyttelse, 
Fravær; 15 dage. 

9/2 1976, hal U: 
Ved montering af plader 
fik tilskadekomne en fin- 
ger i klemme.   

Hændelsen skyldes: indta- 
get usikker stilling, 
Fravær: 10 dage. 

16/2 1976, udearbejde: 
Yderste led på højre hånds 
langfinger kom i klemme 
mellem to plader, hvorved 
fingeren brækkede. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed . 
Fravær: 13 dage, 

5/4 1976, udearbejde; 
Ved uddrivning af bolte 

med hydraulisk værktøj 
gled kilen ud og ramte 
tilskadekomne i baghove- 
det, 

Fravær: 4 dage. 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt 
møde den 8. juni 1976. 

1. Rengøringen i kanti- 
nen, der blev kritise- 
ret på sidste SU-møde, 

er blevet taget op med 
rengøringsselskabet, 
og sagen skulle nu være 
bragt i orden. 

2. Kantineregnskabet pr. 
31/3 1976 blev gennem- 
gået. Dette viser en 
omsætning på 
kr. 52.556,- og et 
underskud på 
kr. 7.179,- samt en 
bruttoavance af omsæt- 
ningen på 6,2 %, 

3, Der vil blive opstillet 
bænke på arealet ved | 
hal V over for kantinen.   

Sport 
I forbindelse med Aalborg 
Havns jubilæum er Aalborg 
Firma Sport medarrangør 

af Fagenes Fest den 21, 
august, Vi vil være re- 

præsenteret af vor firma- 
vogn, der ved den lejlig- 
hed vil vise aktiviteter- 
ne på NORDEN. 

Programmet for dagen vil 
senere blive slået op i 
kantinen. 

Slutstilling i udendørs 
fodbold: 

Norden-Posten I 

Norden-Sundby I 
Hospitalet-Norden 
Norden-Jernbanen 

Malerne-Norden 
Norden-Provinsbanken 
Kommunedata-Norden 
Norden-Aalborg Værft 
Brugsforen,-Norden 
Norden-Sparekassen 
Aalborg Komm.-Norden 

TR
 

E
R
 
D
P
U
 

I 
V
H
O
S
R
S
F
O
N
S
O
G
 
W
E
R
E
 

MO
 
KS
 
fe
 

pe 
to

 

Herefter blev vi nr. 4 i 
mesterrækken. 

Vor vintersæson vil så 
småt begynde i september 

ned. 

Nærmere oplysning herom 
vil også fremgå af op- 
slag i kantinen. 

BESTYRELSEN 

  
  

Ansvarh, redaktør Kaj Hollinder xx Redaktionssekretær Edel Frederiksen


