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Personalebladet 

NORDEN-O0BS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

=> 

Ånsvarh. redaktør 
  

Frede Jensen 

Redaktionsudvalg 

Frede Jensen 

Henry Nielsen 
Hans Pedersen 
Jørgen Thomsen 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

Stof kan offentliggøres 
under mærke, men redak- 
tøren skal kende indsen- 
derens navn og afdeling. 

Eftertryk med kildeangi- 
velse er tilladt,   

Ny redaktion 
Vi har méd dette nummer af 
OBS fået ny redaktion, Det 
er vist sjældent et tak- 
nenmeligt arbejde at være 
redaktør for et firmablad . 

Arbejdet påskønnes ikke i 
særlig grad, men giver of- 
te anledning til kritik, 
og det må nok erkendes, 
at sådan er arbejdsvilkå- 
rene. Det skal være inte- 
resse før sagen øg bladet, 

der bærer lømen for ar- 
bejdet. 

Vor hidtidige redaktør 

K. Hollinder, der har stå- 

et for redaktionen siden 

november 1974, har ønsket 
at trække sig tilbage. 

Vi beklager, at Holltnder 
ikke længere mener at kun- 

ne påtage sig dette arbej- 
de, hvilket er helt for- 
ståeligt, da det i høj 
grad må udføres som ven- 

  
  

                
    
    
          

  

strehåndsarbejde og uden 
for arbejdstiden, men vi 
er sikre på at have samt- 
lige O0BS' læsere bag os, 

når vi retter en tak til 
K. Hølltnder for god re- 
daktionel ledelse. 

Samtidig vil vi gerne by- 
de velkommen til det nye 
redaktionsudvalg, der har 
lovet at overtage dette 

arbejde. 

Vi bør støtte udvalgets ar- 
bejde ved at interessere 

os noget mere for bladet; 

vi bør engagere os i ar- 
bejdet med at gøre det til 
et endnu bedre blad. Vi 
efterlyser mange flere 
ideer og indlæg - det kan 

aldrig være meningen, åt 

redaktøren selv skal skri- 
ve bladet. Det skal være 

medarbejdernes og fabrik- 
kens blad. 

WK - KVJ 

  

De ansatte vil gerne være med til åt kæmpe 

for deres egen arbejdsplads.



Hvordan kan vi forbedre vort 

personaleblad (OBS)? 
Det er efterhånden almindelig kutyme, at et firma med respekt for sig selv 

og sit omdømme skal have et personaleblad, ikke kun for et syns skyld, men 

også fordi ledelsen har fået den rette forståelse af, at der er et kommuni= 

kationsbehov fra ledelse til medarbejder og omvendt. 

Derfor bør informationen i et personaleblad ikke være ensidig. 

Informationen bør gå i alle retninger og i den rette samarbejdsånd mellem 
leder og medarbejder og indbyrdes mellem medarbejderne. 

Fra og med dette nummer af OBS er der derfor nedsat et udvalg på 4 medarbej- 
dere, som vil forsøge at få samlet noget af det stof og nogle af de tanker, 
som rører sig i dagligdagen på fabrikken, og som kan være til gavn og .gensi- 
dig orientering for samtlige ansatte. 

Udvalget, der består af; 

Henry Nielsen 
Hans Pedersen 
Jørgen Thomsen 
Frede Jensen 

appellerer derfor til den enkelte medarbejder om at hjælpe med til at skabe 
et godt og levende personaleblad ved at komme frem med forslag og ideer til 
emner af fælles interesse, som kan være med til at skabe det rette samarbej- 

de til gavn for fabrikken og samtlige ansatte. 

Det må være enhvers ret at få at vide, hvad der sker på arbejdspladsen, og 
hvorfor det sker, men derfor er det også nødvendigt, at du selv deltager ak- 
tivt. Dette kan du gøre ved bl.a. at rette henvendelse til et af udvalgets 
medlemmer om emner, der bør tages op. 

  

EDB - et godt værktøj     
 



Samarbejdsudvalg 
Tirsdag den 14. september 
1976 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 
bejdsudvalget . 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Der er nedsat følgende 

redaktionsudvalg for ØBS: 
Frede Jensen (redaktør), 
Henry Nielsen, Hans Pe- 
dersen og Jørgen Thomsen, 

Svar på vort brev til 
Initiativudvalget vedrø- 
tende motorve jsføring 
over Nordens arealer er 

lovet snarest. 
Der er indhentet tilbud 

på at udbedre parkerings- 
pladsen med asfalt. Dette 

er dog meget dyrt, og vi 

undersøger, hvad der kan 
gøres ved pladsen. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Der har ikke været afholdt 
møde i sikkerhedsudvalget 

siden sidste SU-møde, Fre- 
de Jensen er indtrådt i 
sikkerhedsudvalget i ste- 
det for W. Kok. 
Der er foretaget analyser 

af de forskellige svejse- 
steder på fabrikken, og 
en konsulent fra ESAB vil 
nu gennemgå disse og udar- 
bejde forslag til indret- 
ning af de forskellige 

værksteder. 
W. Kok oplæste referatet 

fra møde i kantineudvalget 
den 17. august. Knud V. 
Jensen er indtrådt i kan- 
tineudvalget i stedet for 

Frede Jensen. 

Dagpengeudvalget oplyser, 
at sygeprocenten ligger 

væsentligt over sidste år, 

også selv om der ses bort 
fra influenza-epidemien i 
foråret. 
Hvor der foreligger unor- 
malt mange sygemeldinger,   

kræves gennem en periode 

fremlæggelse af lægeat- 
test ved hvert sygdoms- 

tilfælde, Der forekommer 
nu tilfælde, hvor medar- 

bejdere for anden gang 
skal anmødes om at møde 

med. lægeerklæring. 

SU støtter dagpengeudval- 
gets bestræbelser for at 
opretholde en god discip- 

lin omkring dagpenge- 
spørgsmålet. Der er enig- 

hed om, åt der i tilfælde 
af misbrug skal ske en 
alvorlig påtale fra fa- 

brikkens side, og dersom 
dette ikke hjælper, vil 
den pågældende medarbej- 
der blive afskediget. 

Der har været afholdt mø- 
de i alle afdelingsudvalg. 

Gruppen, der er nedsat 
for at se på personale- 
politik, vil på næste 
SU-møde fremkomme med 

konkrete forslag til be- 
stemte punkter vedrøren- 

de antagelse og afskedi- 

gelse. 

  

  

Frygten for at gøre noget forkert 
afholder mange fra at prøve på at 
gøre noget rigtigt! 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD . 

Frede Jensen oplyste, at 
der i pladeværkstederne 
med kendte ordrer og re- 

servationer er fuld be- 
skæftigelse resten af å- 
ret, og for øjeblikket   

forventes der for 1. halv- 
år 1977 med kendte ordrer 
og reservationer at være 

beskæftigelse til 60 mand. 
I maskinværkstedet er der 
ligeledes med kendte or- 
drer og reservationer fuld 

beskæftigelse resten af å- 
ret, og for 1. halvår 1977 
forventes med kendte or- 
drer og reservationer be- 
skæftigelse til 8 mand. 
I montageværkstedet er der 

fuld beskæftigelse resten 
af året, medens der vil 
være nogle fald i 1977. 

Jørgen Madsen redegjorde 
for udearbejdet. På Rør- 
dal er der for øjeblik- 
ket beskæftigelse til 
de ll mand, der er der- 

ude, og i oktober skal 
der bruges ca. 20 mand 
til kædereparation på 
ovn 86 og ca. 6 mand til 
reparation af slemmetrom- 

ler i ca. 3 uger. Endvi- 
dere skal ovn 85 have 
nyt kædesystem. På DEF 
er der foreløbig arbejde 

til 4 mand. På NEFO er 
der 10 mand, og her vil 
der ske en nedtrapning i 
november måned, På Dania 
falder styrken i næste 

uge til 7-8 mand; de øv- 

rige vil så kunne hjælpe 
på Rørdal. Senere skal 

et anlæg i gang på Dania, 
når tegningerne er fær- 
dige til tårnet, der skal 
laves. 
Vedrørende FLS-arbejde 
kan der forventes et sta- 

bilt niveau fremover. 
Fra Aalborg Værft har vi 
fået en ordre på skibs- 
sektioner på 8-900 t, der 
skal laves fra uge 43 til 
uge 26 næste år. Det vil 
i gennemsnit give beskæf- 
tigelse til ca. 12 mand 
i 35 uger. Priserne har 
måttet reduceres betyde- 
ligt. Der har været stor 

forståelse fra medarbej- 
derne i hal P for at med- 
virke til at få denne or- 
dre i hus. Der er således 
indgået en aftale om ud- 

 



førelse af arbejdet til 
reducerede timeforbrug. 
Vi håber også på at få 
mére arbejde hjem til 
kedelafdelingen. 
Desuden arbejder vi på 
at finde arbejde på andre 
områder, f.eks. inden for 
off-shore, hvor vi nu un- 
dersøger markedet nøjere. 
Der er oprettet en ny 

stilling for forskellige 
specialopgaver, herunder 

bl.a. kontrol af kvalitet 
og styring af underleve- 

Trancer til vore ordrer. 
P. Rushølt overtager ef- 
ter ønske dette job, og 
vi søger nu en leder til 
pladeværkstedet. Der læg- 
ges vægt på en leder med 
evne til at skabe gode 
samarbejdsforhold i afde- 
lingen og med kendskab 
til svejse- og pladebe- 
arbejdningsforhold, såle- 
des at vor ekspertise på 
dette område kan føres 

fremad. 
Der afholdes bestyrelses- 
møde torsdag den 16. sep- 
tember . 

Der har været afholdt en 
konference i København 
for medarbe jderrepræsen- 
tanter i bestyrelsen og 
hvor også daglige ledere 
og bestyrelsesformend fra 

alle selskaber inden for 
FLS-gruppen deltog. 
Der hår været besøg fra 

FLS' shippingafdeling for 
at se på pladsforholdene 
i forbindelse med en på- 
tænkt oplagring af gods 

til FLS fra leverandører 

i Nordjylland. 
På grund af reklamationer 
over fejl ved gods er der 
indført skærpede koøntrol- 
systemer, således at alt 
nu bliver gennemgået, in- 
den det går ud af værk- 
stedet. Det er vigtigt, 

at alle medarbejdere for- 
står betydningen af, at 
kvaliteten skal være i 
orden, og at der ikke må 
ske nogen slækkelse på 
dette område. 

Nyanlæg: Der er anskaffet 

en ny fræsemaskine, og   

brændemaskinerne er flyt- 
tet. Endvidere er der be- 
vilget en Je Lau-gaffel- 
truck. 

Der er reklaméret over i- 
solationen af loftet i 
hal R, og det vil nu bli- 
ve udbedret af leverandø- 
ren. 

PUNKT 4: LANGTIDSPLANLÆG- 

NING. 

W. Kok redegjorde for 

langtidsplanlægningen, 
hvor der er udarbejdet en 
salgsprognose for tiden 
indtil 1985, der viser, 
hvorledes mån i dag for- 
venter udviklingen, og 

derefter er der lavet 
6 strategier, der viser 

forskellige modeller af 
fabrikken, som den kunne 
se ud i 1985. Disse op- 
lysninger bearbejdes 
grundigt og køres ind i 
et EDB-system. I en sene- 
re fase udvælges den plan, 
som man vil køre efter i 
en 10-års periode. 

PUNKT 5: FREMTIDIGT SAM- 
ARBEJDE. 

Man drøftede samarbejdet 
på fabrikken og var enige 
om at afholde en konfe- 
rence, hvor specielt for- 
holdene omkring afdelings- 
udvalg kunne gennemdreéf- 

tes. Der nedsættes en år- 

bejdsgruppe, der skal ud- 
arbejde et program for 
konferencen. Der var for- 
slag om at få en konsulent 
fra AOF til at lede konfe- 

rencen og eventuelt frem- 

vise de nye samarbejds- 

film. 

Der er enighed i SU om, at 
der må sættes kraftigt ind 
på at støtte samarbejdsbe- 
stræbelserne mest muligt. 
Norden er en mindre virk- 

somhed med tradition for 

godt samarbejde og af en 
størrelse, hvor et godt 
samarbejde er en naturlig- 
hed. 
De kræfter, der modarbej- 
der et sådant samarbejde, 
kan ikke tolereres på en   

virksomhed som vor, og 

der må skrides kraftigt 
ind herimod. 
Det er nødvendigt, hvis vi 
fortsat skal fastholde en 
arbejdsstyrke, der er in- 
teresseret i rolige ar- 

bejdsforhold - og en kunde- 
kreds, der stiller krav 
om pålidelige leverandør- 
forhold og punktlig leve- 
ringsoverholdelse. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Intet. 

Mødet hævet kl. 18.00. 

EBBE 

  

  

Lykkener… 
at glemme 

de dårlige tider 

og 

huske 
de gode      



Orientering fra 

bestyrelsesmødet 

16.9.1976 
På mødet udtåltes ønske 
om, at der efter hvert 
bestyrelsesmøde i OBS gi- 
ves medarbejderne en ori- 
entering om de vigtigste 

emner for bestyrelsens 
drøftelser, idet der na- 
turligvis heri må tages 
hensyn til behandlingen 
af visse fortrolige dags- 
ordenspunkter. Det vedto- 
ges at opfylde dette øn- 
ske. 

På ovennævnte møde blev 
der aflagt en beretning 

for NORDEN's øjeblikkeli- 
ge stilling med hensyn 
til ordrebeholdningen, 
beskæftigelsen, nyanlæg 
og andre forhold. For de 
fleste afdelingers ved- 

kommende dækker ordrebe- 
holdningen fuld beskæfti- 
gelse året ud. Efter no- 
gen tids stop er der nu 
igen modtaget en ordre på 

skibssektioner til Aal- 
borg Værft. Den nyopret- 
tede stilling i planlæg- 
ningsafdelingen blev 

nævnt. Det samme gjorde 

besøget fra FLS-shipping- 
afdeling om muligheder 
for oplagring af FLS-gods 
på NORDEN's arealer, 

Et til FLS udarbejdet fo- 
”reløbigt regnskab for 
1976 blev gennemgået, og 
afvigelserne fra det op- 
rindelige budget blev 
drøftet. Der. forventes en 
forbedring af det regn- 
skabsmæssige overskud. 

De til langtidsplanlægnin- 
gen udarbejdede 6 strate- 
gier blev gennemgået og 
kommenteret, ligesom der 
blev giyet meddelelse om, 
at man forventer en skrin- 

læggelse af kommunens for- 
slag til en linieføring 
tværs over NORDEN's are- 
aler, 
å ,   

Konference 
FOR MEDARBEJDERVALGTE 

BESTYRELSESMEDLEMMER . 

I forbindelse med oven- 
nævnte havde F. L. Smidth 

& Co. A/S inviteret til 
møde i København. for at 
informere om bestyrelses- 

arbejde i al almindelig- 
hed. 

I mødet deltog bestyrel- 

Sesrepræsentanter fra 

samtlige firmaer inden 
for FLS-gruppen. Fra Nor- 
den deltog Henry M. Niel- 
sen, N. Åa. Nørgaard, 
Willy Kok og Aage R. Uth. 

Mødet blev afholdt som et 
kursus, der var baseret 
på et eksisterende firmas 

regnskab og historie. 

Samtlige deltagere blev 

opdelt i konstruerede be- 
styrelser, som bearbejde- 

de det foreliggende regn- 
skab og budgetter, hvor- 

efter man tog stilling 
til firmaets status og 
fremtid, 

Der opstod mange interes- 
sante diskussioner, om 
firmaets regnskab var ac- 
ceptabelt, og om fremtids- 
budgetterne var realisab- 
le. 

Kurset var meget belæren- 
de, især for medarbejdere, 
som ikke til daglig be- 
skæftiger sig med den 
regnskabsmæssige side af 
sagen. 

Spørgsmålet vil være, om 
denne form for kursusak- 

tivitet ville være en ide 
for en eventuel senere 
virksomhedskonference. 

Henry M. Nielsen 

N. Aa. Nørgaard   

Så lykkedes det … 

Efter flere års ønske er 
det endelig lykkedes os 
at få hal P udvidet. Det- 
te vil bevirke, at vi kan 
køre det færdige produkt 
ud i vandret plan, og det 
vil samtidig betyde, at 
vi kan reducere vort time- 
forbrug en del, da vi har 

været generet af vejret. 
I samme forbindelse må vi 
heller ikke glemme de 

folk, som skal udføre ar- 
bejdet; det har nemlig 
ikke været særlig attrak- 
tivt for dem at stå uden- 
for og arbejde i al slags 
vejr og samtidig opnå en 
god standard på arbejdet. 

Dette problem mener vi er 
løst nu, dog kan det selv- 
følgelig stadigvæk fore- 
komme, når vi arbejder på 
f.eks. udendørs planer, 
på pladsen ved brokranen, 
men her ér der kun tåle om 
korte perioder, og dette 
gælder kun ved opbygning, 
hvorefter vi har vort 
telt, som vi trækker hen- 
øver planen. 

Vi laver i øjeblikket FLS- 
arbejde, og denne produk- 
tion var vi ikke speciali- 
ster i, men vi synes selv, 
at vi er ved at komme godt 
med på dette område. 
Skibsarbejde er vel nok 
det, der er bedst egnet 
til hal P, så vi håber, 
at vi får det igen. 

Vi vil sluttelig sige, at 
da hal Per blevet en bed- 
re arbejdsplads, så kan vi 
garantere, at vort færdige 
produkt ikke bliver af 
ringere kvalitet end hid- 
til, 

E. Lyngby Jensen



Fagenes Fest 

Som de fleste nok har 
hørt og læst, har der i 
år, i forbindelse med 
havne jubilæet, været af- 
holdt "Fagenes Fest", 
Aalborg Firmasport stod 

som arrangør for dette 

arrangement, der løb af 
stabelen lørdag den 21. 
august. 

Der startedes fra havnen 
med optog igennem byen 
op til Mølleparken. Dette 
optog bestod af Marinens 
Tamburkorps, Ribe Borger- 
væbning og 150 svenske, 
norske og danske firma- 
idrætsfolk, fagforenings- 
faner og lastbiler med 
udstilling af en eller 
anden art, der havde til- 
knytning til det pågæl- 
dende firma, som ejede 

bilen. En sådan bil hav- 
de vi også med her fra 
fabrikken; den var pyntet 

med en drejebænk. Endvi- 
dere deltog der nogle af 
vore kolleger i optoget; 
de skulle repræsentere 
idrætsforeningen ved tov- 
trækning og ølkasselgb, 
som skulle foregå i Mølle- 
parken sammen med en del 
andre aktiviteter, 

Vort hold vandt i tovtræk- 

ning og løb uafgjort i øl- 
kasseløb. Vor bil, som 
deltog i konkurrencen om, 
hvilken bil der vår pænest 
pyntet, blev nr. 3 efter 

Park's (nr. 1) og Hof's 
(nr. 2) biler, 

Park, som vandt, havde 
76 point, Hof havde 65 
point og Norden 56 point. 

Vort hold, som deltog, 
havde en god og fornøje- 
lig eftermiddag og vil op- 
fordre andre til at bakke 
eventuelle senere arrange- 
menter af såmme art op. 

» Jeg kan endvidere fortælle, 
at de svenske og norske 
idrætsfolk, der deltog i 
optoget, var fra Aalborgs 
venskabsbyer Karlskoga og 
Fredrikstad Firmaidræt . 
De var hernede for at del- 
tage i et stævne mellem 
de 3 firmaidrætter og 
kæmpede i 3 discipliner: 
fodbold, håndbold og 
bordtennis, hvor det kån 
oplyses, at i fodbold 
damer og herrer vandt 

Karlskoga, i håndbold 
damer og herrer vandt 
Aalborg og i bordtennis 
vandt Kariskoga. 

Denne del af arrangementet 
vil være en tilbagevenden- 

de begivenhed, som går på 
skift imellem byerne, så 
nu gælder det jo om at væ- 
re med i toppen. Som sik- 
kert alle ved, spiller 
idrætsforeningens fodbold- 
hold i mesterrækken i Aal- 
borg Firmasport, og hvis 
mån nu kunne vinde denne 
række, ville der jo være 
en mulighed for at komme 
en tur til Fredrikstad i 
1977 og Karlskoga i 1978. 

Nå, dette var et side- 
spring, tilbage til Fage- 
nes Fest, 

Optoget startede altså fra 
havnen kl. 14.15 og ankom 
ca. 45 min. senere til 
Mølleparken, hvor opto=- 
gets deltagere gik ind på 
plænen, hvor der blev budt 
velkommen, først af Aal- 
borg Firmasports formand 
Peter Vilhelmsen og der- 
næst af borgmester Marius 
Andersen. Derefter var der 
tattoo med Marinens Tam- 
burkorps, så var der tov- 
trækning mellem byrådet og 
havneudvalget, men dette 

gik ikke så godt, for to- 
vet sprang 3 gange, og     

man måtte udsætte det, ind- 
til havneudvalget havde 
fremskaffet et nyt tov, 

I mellemtiden var der 
gymnastik modern med 
det gymnastikhold, som 
har været i Amerika, og 

derefter modeshow for 
herrer, Så var der lod- 
trækning om gaver og ga- 

vekort, som de forskelli- 

ge virksomheder havde 
skænket; her havde Nor- 

den skænket et par lyse- 
stager. Skandinavisk To= 
bakskompagni's damer gav 
opvisning i pausegymna- 
stik, som man er begyndt 
at indføre på fabrikken. 
Endelig var der fremkom- 

: met et nyt tov, så byrå- 
det med forstærkning og 
havneudvalget, som for en 
sikkerheds skyld havde 
sat et anker fast i enden 
af tovet, kunne trække 
tov, som havneudvalget 
vandt (?). 

Så kom turen til tov- 
trækning mellem de for- 
skellige firwaer, og her 
takker idrætsforeningen 
Willy Kok for hans store 
hjælp ved at gå ind og 
give et ryk med, så vi 
vandt den dyst, vi var 
ude i. Derefter løb vi 
ølstafet, som blev uaf- 
gjort, men det er også 

ubetænksomt at lade en 
tillidsmand løbe sidst, 
for det viste sig hur- 
tigt, åt han viste sig 

solidarisk og ventede 
for at skåle med vor mod- 
stander, inden de fulgtes 
ad i mål, ja, sådan slut- 
tede en dejlig eftermid- 
dag, og jeg takker alle 
for den store indsats. 

Erik Christiansen



Igen skib i havnen 
Bortset fra lægtere til Aalborg Værft - den foreløbig sidste i juni måned - 
har vi ikke lastet maskingods ved vor havn siden november 1974. 

M.s. "Elly Frem" af København lastede den 1. og 2. september med 95 colli 
maskingods, i alt 149 t, bestående af: 

1 brænderstand 
1 cyklon 
1 filterhus 
1 køletårn 

Godset var opmålt til 40,000 kubikfod, båden kunne rumme 41.000 kubikfod. 
Lastningen blev foretaget af vore egne folk, da det ikke var muligt at få 
havnearbejdere fra byen på grund af travlhed i Aalborg havn. 

Med undtagelse af enkelte colli på dæk og luge lykkedes det at få de mange 
vanskeligt håndterlige colli godt anbragt under dæk, så båden kunne afsejle 
til aftalt tid. 
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Betragtninger 
Ja, så står jeg igen her, 
hvor jeg har stået et utal 
af gange gennem de 8 år, 
jeg har ledet udearbejds- 
afdelingen. Jeg kan ikke 
få tingene til at gå op. 
Hvor skal jeg anbringe 
mine folk? Hvor skal jeg 
skaffe arbejde? 

For tiden er der 21 mand 
på Dania, men her er ar- 
bejdet ved at være fær- 
digt og skal også være 
færdigt, så FLS kan se 
resultatet af den store 

ændring af ovn 2. 

For mange udenforstående 
kan det se mærkeligt ud, 
at vi har arbejdet over 
og måske også bliver nødt 
til at arbejde i skift 

for at blive færdige til 
tiden for så at stå uden 
mere arbejde, men sådan 
er betingelserne for ude- 
arbe jdsafdelingen. 

På sådant et arbejde som 
det, vi har lavet på 
Dania, starter vi med man- 
ge forskellige aktiviteter 
mange forskellige steder 
på anlægget, og efterhån- 
den som arbejdet skrider 
frem, bliver arbejdsste- 
derne færre og færre og 
som følge deraf behovet 
for folk også mindre. Vi 
skal måske arbejde over, 
fordi der er andre hånd- 
værkere, søm skal til ef- 
ter os: murer, isolatører 
og elektrikere; ens for os 
alle er, at vi har denne 
forbistrede startdato hæn- 
gende over hovedet. 

Jeg ved allerede nu, at 
Rørdal skal bruge ca. 20 
månd i forbindelse med 
stop på ovn 86 sidst i ok- 
tober. Jeg ved også, at 
ovn 85 skal have nyt kæde- 
system, men ingen kan si- 
ge mig hvornår, da ovnen 
skal køre, til foret "fal- 
der",   

På Dania skal vi medvirke 
ved opbygningen af et nyt 
pilotanlæg for udviklings- 
afdelingen hos FLS. Jeg 
skønner at skulle bruge 
35-40 mand til dette ar- 
bejde, da FLS ønsker, at 
arbejdet skal stå færdigt 
til nytår. Projektet kan 
dog næppe påbegyndes før 
om 2-3 uger, da det endnu 
mangler nogle myndigheders 
godkendelse. 

Hvor stor en mandskabs- 
styrke, der er den ideel- 
le, er nok meget vanske- 
ligt at sige. Vi skal jo 
fungere som en service- 

funktion for vore kunder, 

og det har ofte medført 
den kedelige situation, at 
vi har måttet afskedige 
folk, når vi var færdige 
med et stykke arbejde, og 
der ikke har kunnet skaf- 
fes beskæftigelse til he- 
le mandskabsstyrken. Ofte 
har vi også måttet afske- 
dige folk for så få dage 
efter at være i den situ- 
ation at være pålagt et 
stykke arbejde, hvor der 
har været behov for så 
stor en arbejdsstyrke, at 
der måtte antages folk 
igen. Her spiller så andre 
problemer ind. Hvad siger 
tillidsmanden til, at vi 
ønsker flere svende ind og 
ikke kan garantere nogen 
langtidsansættelse; han 
kan nu godt se problemet, 
men ofte får jeg det ind- 
tryk, at andre ikke kan se 
det. 

Nuvel, det er måske let, 
når året er omme, at sige, 
der har været stor gennem- 
træk i afdelingen, men det 
skyldes nok mangel på for- 
ståelse for afdelingens 
arbejdsvilkår. 

Stopper man lidt op og ser 
tilbage, er mange gode 
håndværkere startet i ude-   

arbejdsafdelingen og så 

i en nedgangsperiode kom- 

met ind på værkstederne 
derhjemme, og når vi så 
skulle bruge dem igen, 
har vi ikke kunnet få 
dem tilbage, eller også 
har de ikke selv været 
interesseret i at vende 
tilbage til det mere u- 
stabile og forfløjne ar- 
bejde i udearbejdsafde- 
lingen. 

Jørgen Madsen 

  

…… "Det er tredie gang, 
hun går igennem for at 
blive kropsvisiteret", 

ode 

Min kone er allergisk 
overfor mink .,. hun 
bliver syg, hver gang 
hun ser dem på andre 
kvinder. 

ode 

Kun i snevejr er min have 
lige så pæn som naboens.



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt 
møde den 17, august 1976. 

1. Kantineregnskabet pr. 
30/6 1976 blev gennem- 

gået. Omsætningen i 
halvåret blev 
kr. 112.000, og der 
konstateredes et un- 
derskud på kr. 12.000 
ved en bruttoavance på 
7,2 % af omsætningen 
(et lidt bedre resul- 
tat end opnået i l. 
kvartal). 

2, Den afsluttede hoved- 
rengøring har givet et 
tilfredsstillende re- 
Sultat, og man var eni- 
ge om, at det er til- 
strækkeligt med en så- 

dan hovedrengøring een 
gang årligt. Derimod 
er det ønskværdigt at 
få støvsuget skabene 
ovenpå een gang måned- 
lig. 

Der er behov for at få 
malet i omklædningsrum- 
met - i forbindelse 
hermed drøftedes det 
ønskværdige i at få 
ydervæggen isoleret og 

indervæggene pudset, 

ka
r 

4. Der er bevilget indkøb 
af 40 nye garderobeska- 
be, 

5. Det ønske, der står ø- 
verst på ønskesedlen, 
er at få vinduerne mod 
vest udskiftet, og der 
er nu givet bevilling 
hertil. 

6. Der laves et nyt over- 
slag over udgifter i 
forbindelse med moder- 
nisering af de 2 toilet- 
ter i mellemgangen. 

7. Der afkræves en erklæ- 
ring - af reparatøren - 
om ølautomatens til- 
stand. 
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8. Til foråret skal der 
opsættes en ventila- 
tor ude i køkkenet. 

9. Det bliver sikkert 
nødvendigt at udskif- 
te armaturerne i bade- 
rummet med lysstofrør 
(der indhentes tilbud 
herpå). 

  

  

SK 63 
Torsdag den 9%. september 

blev den første spande- 
kædegravemaskine type 
SK 63 inspiceret og god- 
kendt. 

Herefter omfatter vor 
produktion 3 standard- 
typer med typebetegnel- 
sen SK 63, SK 160 og 
SK 250. Disse tre typer 
udføres i en højre og en 
venstre position; endvi- 
dere udføres maskinerne 
for henholdsvis 20 m og 
31,5 m lagerbredde, hvil- 
ket bevirker, at de tre 
standardmaskiner udføres 
i 12 varianter, hvilket 
dog ikke har nogen væ- 
sentlig betydning for 
fremstillingen, da de 
værktøjskrævende pro- 
cesser er ens for alle 
varianterne. 

PSa 

  

NTXTACA 

Hvis du giver en ophidset 

mand et engleblidt svar .. 
bliver han endnu mere tos- 
set. 

Rekonvalescens er den tid, 
hvor du stadig er syg ef- 
fer at være blevet rask.



  

Sport 

Billard. 
Turneringen starter den 27. september 

1976. Fra Norden er der tilmeldt 1 hold 
å 3 + 2 enkeltmandsspillere. 
Vi håber på en god sæson. 

Badminton. 
Så er badmintonsæsonen igen startet, og 

det er glædeligt at se, at der er så 
mange deltagere, og det er især dejligt 
at bemerke, at så mange af vore respek- 
tive hustruer benytter sig af tilbudet. 
Dog er der en lille hage ved det hele, 

og det er, at vi kun har to baner til 
rådighed, men det er måske fordi vi var 
for passive forrige år, hvor vi havde 
fem baner, men kun benyttede de to af 
dem; derfor har vi bestræbt os på at få 
nogle flere baner på en af skolerne, og 
det er lykkedes os at få en bane på Nør- 
resundby Gymnasium, så de samlede træ- 
ningstider bliver: 

Mandag: Filstedvejens skole 
kl. 18.00-19.00 2 baner 

Fredag: Nørresundby Gymnasium 
kl. 18.00-20.00 1 bane 

Vi har tilmeldt et herrehold til Aalborg 
Firmasports badmintonturnering. Spille- 
tid og sted for turneringskampene vil 
blive meddelt senere. 
God serv. 

Motionsrum. 

Nu er motionsrummet igen åbnet for alle 
Nordens medarbejdere, ægtefæller og børn. 

Åbningstider: . 
Hver dag efter arbejdstids ophør og til 
kl. 18.00. 
Der er endvidere åbent på dage, hvor der 
trænes bordtennis, dog med det forbehold, 
at bordtennisspilleren har førsteret til 
bordtennisbordene. 
I kondirumméet forefindes følgende red- 
skaber: 
Motionscykel 
Romaskine 
3 ribber 
1 stor vægtstang 
Små håndvægte 
Bordtennisbord 
Bobspil 

og der er masser af muligheder for uden- 
dørs løbetræning. 
Der vil blive mulighed for konditest.   

Ordensregler: 
1. Ingen adgang i arbejdstøj. 
2. Redskaberne og rum bør afleveres i 

den stand, du selv ønsker at finde 

det i. 
3. Tobaksrygning i kondirummet er ikke 

tilladt, 

Fodbold. 
Norden blev atter vinder af FLS-turne- 

ringén i Jylland og er nu klar til fina- 
lekampen i København Kristi Himmelfarts- 
dag 1977. 
Resultaterne af de enkelte kampe blev 
følgende: 

Pedershaab-Rørdal 7-1 
DEF-Lindholm 4-1 

Lindholm-Pedershaab 3-5 
Norden-DEF 3-2 
Pedershaab-Norden 0-1 
Rørdal-Lindholm 5-2 
Lindholm-Norden 0-2 
DEF-Rørdal 1-2 
Norden-Rørdal 1=1 
DEF-Pedershaab 1-5 

Slutstillingen: 
point mål 

Norden 7 7-3 
Pedershaab 6 17-6 
Rørdal s 9-11 

DEF z 8-11 
Lindholm 0 6-16 

Firmasportens slutstillinger: 
Aalborg Firmasport har sluttet årets 
sommérturnering i fodbold. 

Stillingen i de enkelte kredse ser såle- 
des ud: 

11-MANDS-HERRER 
Mesterrækken: k Pp m 

Aalborg kommune I 11 22 46-14 
Slagteriet Nørres. I SÅ en mee 
Arb,5 Boldklub Værf,1 11 16 29-11 
Maskinf. Norden 11 15 28-19 
Kommunedata I 11 14 40-25 
Hospitalets Idrætskl,I 11 12 20-22 
Posten I 11 10 19-19 
Malernes Idrætsklub 11 8 11-27 
Den Danske Provinsbank 11 7 11-28 
Danmarks Brugsf. 11 6 7-34 
Spareks. Nordjylland 11 3 5-10 

Bordtennis. 

Bordtennis starter træning torsdag den 
16/9 1976, og træningen bliver hver 
torsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00. 
1. hold spiller sin første kamp tirsdag 
den 28/9 1976 og 
2. hold torsdag den 30/9 1976. 
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Skydning. 
Efterårsturneringen 1976 starter på 
Aalborghallens skydebaner efter føl- 
gende skema i tiden kl. 18.00-22.00: 

September: tirsdag 7.,21.,28. 
onsdag 8.,15,,22.,29. 

tirsdag 5.,19. 
onsdag 6.,13.,20.,27. 

Oktober: 

November: tirsdag 2.,16.,23.,30. 
onsdag 3.,10.,17.,24. 

December: onsdag 1. 

Tilmeld dig hurtigst muligt til et be- 
styrelsesmedlem fra idrætsforeningen. 
Husk: Det er for hele familien. 
Vel mødt. 

  

Ferie 
Det er ikke for at fortælle om min fe- 
rie, men om tidspunkterne for afholdel- 
sen af vor ferie og den samlede ferie- 

lukning. 
Som ålle bekendt har vi 4 ugers ferie, 
hvoraf de 3 uger tages samlet om som- 
meren, og den sidste uge skal tages 
mellem jul og nytår. 
Kan det være rigtigt, at medarbejderne 

på en så moderne ledet fabrik ikke har 

større indflydelse angående ferie, end 
et samarbejdsudvalg giver mulighed for? 

Lad os derfor herigennem forsøge at få 
selvbestemmelse over den sidste uge in- 

den tidspunkterne for næste års ferie- 
tilrettelægning. 

Jørgen Thomsen 
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- Og så sagde hun: "Tag og 
lad mig køre. Så er du en 
engel", 

  

SEES SEE FEE FEE 

Ris, Tos og positive forslag 

til forbedringer m.m. hører 

hjemme i denne rubrik. 
Vi hører meget gerne fra DIG. 
messer re sees 

SVAR: 

Ferien fastsættes på basis af drøftel- 
ser i et ferieudvalg med repræsentan- 
ter for alle personalegrupper. 

SU godkender den endelige ferieplan, 

Overvejelserne om ferie for næste år 
påbegyndes i nær fremtid, og der vil 
i den forbindelse være lejlighed til 
for udvalgsmedlemmerne at tage hensyn 
til bl.a. ovennævnte spørgsmål. 

KVJ - VK
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Inga 

LTP 
LTP: tre bogstaver, som ofte høres; 

hvad de står for, det opfattes for- 
skelligt alt efter humør og tempera- 
ment. Eksempelvis: "Lille teknisk pro- 
blem" - "Lidt tegnebords phantasier" - 
"Lang tids planlægning". 
Der kunne sikkert findes mange andre 
sammensætninger, men lad mig stoppe op 

her og spørge: Hvordan kån vi, på en 
fabrik af "Norden"s størrelse, perso= 
nalemessigt set, få tid til at være med 
i et spil, der er så stort og fyldt med 
hvis'er og som følge deraf skal korri- 
geres med jævne mellemrum i tiden frem- 

over? 

Det daglige arbejde skal nødvendigvis 

påsses samtidig og tilfredsstillende, 
men ingen af delene skulle gerne blive 
et såkaldt "venstrehåndsarbe jde"! 
Jeg ved godt, det er nødvendigt med 

målsætning, politikker samt strategier 
og dermed også en fornuftig planlæg- 
ning, men trækkes der ikke lidt rige- 

ligt på vore, i forvejen små, perso- 
naleressourcer? 
Hvad får VI ud af det? Ja, jeg spørger 
bare | 

Med venlig hilsen 

L T PE 

Lidt talende person 

SVAR: 

NORDENS LANGTIDSPLANLÆGNING 

Igennem redaktionen for Norden-ØBS har 

ledelsen modtaget ovenstående indlæg 
til besvarelse. 

Vi er klar over, at trods den informa- 

tion, der er givet om LTP-arbejdet ved 
informations- og samarbe jdsudvalgsmøder 

samt gennem bladet og det daglige arbej- 
de på fabrikken, er der stadigvæk uklar- 

hed blandt medarbejderne om, hvad LTP 
er, og hvorfor vi skal lave det. 

Vi er også klar over, at vi befinder os 

i en meget travl periode, hvor alle med- 
arbejdere har fuldt op at gøre med at få 
dagens problemer fra hånden, og at dette 
kan medvirke til, at interessen for de 
mere abstrakte fremtidsproblemer derved 
kommer i et andet lys. 

bet fornuftige spørgsmål, der fremgår 
af øvennævnte brev, afspejler et behov 
for en grundig forklaring på virksomhe- 

  

  

dens hensigter med LTP-arbejdet - og 
det skal vi forsøge åt råde bod på. 

Fremtiden. 

Storm P. er utallige gange blevet cite- 
ret før sin nu' klassiske bemærkning: 
Det er svært at spå, især om fremti- 
den. Det er ganske rigtigt, som brev- 
skriveren udtrykker sig, et område, 
der er fyldt med så mange hvis'er, at 
man måske på forhånd kan opgive at få 
hold på dem. Nu ligger det ifølge sa- 
gens natur således, at det er fremti- 
den, vi må indrette os på - hvad en- 
ten vi ønsker det eller ej, må vi ind- 
stille os på at køre ind i fremtids- 
forhold, som i høj grad vil være u- 
kendte. 

Som virksomhed kan man vælge enten at 
fortsætte i den bane, der nu engång er 
fastlagt, eller man kan - som vi - væl- 
ge at se fremtiden i øjnene og derigen- 

nem forsøge at indrette sig på de vil- 
kår, man med en vis sandsynlighed kan 
forudse. 

Hvad er LTP? 

LTP er en plan før virksomhedens udvik- 

ling og drift gennem en 10-års periode. 
Den udarbejdes efter grundige analy- 
ser, dels af virksomhedens forhold i 
dag, dels ud fra bedømmelse og vurde- 
Ting af alle de faktorer, som kan over- 
skues uden før fabrikken. Den færdige 

LTP vil fortælle om Maskinfabrikken 

Nordens idegrundlag, udvikling af orga- 
nisation og personaleforhold, indret- 
ning af bygninger og anskaffelse af ma- 

skiner. Det vil være en plan, der er 
enighed om - den vil blive godkendt så- 
vel af Nordens bestyrelse som af FLS - 
når det er sket, vil man rette sig ef£- 
ter den - naturligvis med nødvendige 
korrektioner, når forholdene gør det 
nødvendigt . 

Hvorfor LTP? 

Vi ved alle, at vi lever i konkurrence- 
mæssige forhold - og i en konkurrence, 
der bliver stadig stærkere. De forhold, 
vi lever under i dag, undergår stadig 
forandringer i stadig hurtigere tempo. 

Der er altid sket forandringer i virk- 
somhedernes arbejdsvilkår, men i tidli- 
gere tid indtraf forandringerne lang- 
somt og gradvis og var relativt små, 
selv om man målte over 10-20 år eller 
mere. Under de forhold var der ikke be- 
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hov for LTP i den form, vi taler om det 
i dag. 

Gennem de senere år har vi alle ople- 
vet eksempler på mange virksomheder, 

der er gået ned. Der kan naturligvis 
fremføres mange forskellige grunde her- 
for, men fælles for dem alle er, at det 
er virksomheder, der ikke har taget 
fremtiden i agt - man har ikke i tide 

indstillet sig på ændringer i de ydre 
forhold. Som eksempel kan nævnes den 
fabrikant, som har specialiseret sig i 
fremstilling af blikspande. Hvis han 
lukker øjnene for en udvikling, der 
skrider hastigt frem, med billigere 
og mere egnéde plasticspande - ja, så 
vil denne fabrikant en skønne dag fin- 
de sig selv stående tilbage med et luk- 
ket firma og et kæmpelager af blikspan- 
de og formentlig begræde, at han ikke 
har brugt en del af sine kræfter på en 
langtidsplanlægning. 

FLS og LTP. 

For ét par år siden vedtog FLS at udfø- 
re LTP for alle gruppens virksomheder. 

Dette har sin rød i, åt FLS ønsker at 
bevare og udbygge den position, man 
har, også ud i fremtiden og derved som 

en stor dansk virksomhed være i stand 
til at bevare sine samfundsmæssige 
værdier og trygge og velordnede perso- 

naleforhold. 

Allerede nu har hovedkontoret og ma- 
skinfabrikken i Valby udført deres LTP. 
Norden er således i den situation, at 
man her kan bygge videre på de erfarin- 
ger, som er gjort i de andre afdelin- 
ger - og man kan endvidere basere sin 
LIP på, at der foreligger en række pro- 
dukter, som i 10-års perioden vil udgå 
af Valby's program og eventuelt vil 
kunne overføres til Norden. 

Norden og LTP. 

Det er vedtaget, at Nordens LTP skal 
være færdig inden nytår 1977. 

Vi ved alle, der er ansat på virksomhe- 
den i dag, at vi har en fabrik med man- 
ge muligheder, Vi har en af de bedste 
beliggenheder, en maskinfabrik kan ha- 
ve i Danmark - vi har havn - vi har 
plads. Men hvordan vi skal bruge disse 
muligheder på den fornuftigst mulige 
måde, det kan vi først svare på efter 
et grundigt arbejde med langtidsplan- 
lægningen. 
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Vi har jo egentlig altid haft en lang- 

tidsplanlægning for Maskinfabrikken 
Norden, om også så simpel, at man ikke 
behøvede at skrive den ned. Alle de 
medarbejdere, der fra starten blev be- 
skæftiget i den opvoksende maskinfa- 
brik, var ikke i tvivl om et fælles mål, 
om at denne del af virksomheden skulle 
overleve den vaklende råjernsproduk- 
tion - og denne enighed om et fælles 
mål var stærkt medvirkende til, at 
målet blev til virkelighed. 

Kan vi spå om salget? 

Den ydre faktor, der indgår med størst 
vægt i fremtidsbedømmelsen, er salget: 
hvad kan vi sælge, og hvad kan vi få 
for det? 

Ifølge vor målsætning skal vi sælge 
50 % af kapaciteten til FLS og 50 % 
til andre kunder. 

For bedømmelse af salget til FLS har 
vi mulighed for at konferere med FLS - 

for andre kunder må vi i højere grad 

basere os på egne skøn efter bedste ev- 
ne og erfaring. 

Det kan for menigmand synes, som om 

salgsprognoser er forbundet med store 

usikkerheder - det er de selvfølgelig 
også - men man får herigennem et grund- 

lag, der kan tjene som rettesnor for 
anlæggelse af den kurs, der skal føl- 
ges. 

Der er mange virksomheder, der i høje- 
re grad end Norden har måttet basere 

sig på salgsprognoser. Tænk f.eks. på 
modeindustrien - den fabrik, der reg- 
nede med at sælge korte kjoler, mens 
markedet gik mod lange, er ilde stedt. 

Generelt kan man sige, at det er bedre 
at foretage et så godt skøn, man er i 

stand til - end-af sejle uden kurs. 

Hvem skal lave Nordens LTP? 

Det kendskab, der skal til for at lave 
LIP-arbejdet, findes stort set kun på 
selve virksomhederne - hos medarbej- 
derne og hos lederne - det er dem, der 
skal gøre arbejdet. Man er ikke i stand 
til at købe en "konsulent udefra, der 
kan komme og fortælle, hvorledes vor 
virksomhed skal udvikle sig. Vi har 
valgt at nedsætte en projektgruppe, 
som bl.a. repræsenterer funktionær- og 

arbejdergruppen, og denne projektgruppe 
har ansvaret for, at LTIP-arbejdet bli-
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ver udført inden for de fastlagte tids- 
rammer. 

Vi opfatter det som meget væsentligt, 

at LTP-arbejdet udføres på så bredt 
et grundlag som muligt, således at det 
færdige resultat indeholder mål, der 
er så gennemdrøftede og fornuftige som 

muligt. 

LTP-arbejdets omfang. 

Arbejdet med at udføre LTP er meget 
stort og vil kræve et betydeligt an- 

tal arbejdstimer. Det er rigtigt, som 
brevskriveren påpeger, at det er et 

arbejde, som i høj grad må udføres sam- 
tidig med, at det daglige arbejde skal 
passes på tilfredsstillende måde, ag i 

den henseende er vi fra ledelsens side 
opmærksomme på den gode forståelse og 
den betydelige indsats, der præsteres 

af medarbejderne, for at begge disse 
årbejdsfelter tilgodeses. 

LTP-arbejdet befinder sig i øjeblikket 
på et niveau, hvor vi inden længe kan 
forvente at se foreløbige resultater af 
indsatsen, PÅ basis af en salgsprognose, 
som er udarbejdet sammen med FLS, er 

der oputillet 6 såkaldte strategier for 
virksomhedens udvikling. Disse strate- 
gler behandles enkeltvis ved hjælp af 
EDB + og vi kan være glade for, at det- 

EDB. Skulle disse beregnin- 

med håndkraft, kunne vi 

  

te sker på 

  

ger foretages 

   

formentlig beskæftige hele vor funk- 

tloneærstab dermed lige indtil 1985. 

Det EDB-materiale, der bliver resulta- 

tet af dis kørsler, vil danne grund- 
lag for det videre arbejde med at fin- 

de den endelige langtidsplan. 

Hvad får VI ud af det? 

Det er naturligt, at medarbejderne må 
stille spørgsmålet om, hvad man som 

medarbejder får ud af arbejdet med LTP. 

Vi er alle ansat på Norden og interes- 
seret i, at denne virksomhed udvikler 
sig på en fornuftig måde, så den kan 
bestå og give grundlag for varige og 

trygge persoønaåaleforhold, Alene i den 

omstændighed, at virksomheden er med- 
lem af en gruppe, som interesserer sig 

systematisk for fremtidens vilkår, lig- 
ger en understregning af ønske om at 

skabe sunde øg stabile fremtidsmulig- 

heder for medarbejderne. 

Et resultat af langtidsplanlægningen   

vil være, at vort firma vil have et 
åbent blik for konkurrencen på marke- 
det og for vore egne muligheder og der- 

ved være i stand til at være det hane- 
fjed foran indenlandske og udenlandske 
konkurrenter, der kan være betingelsen 
for, at virksomheden kan overleve, 

Vi har travlt i øjeblikket. Der præste- 
res en stor indsats af medarbejderne - 

bl.a, forårsaget af arbejdet med LTP. 

Vi kan ikke love - eller håbe - at 
LTP-arbejdet bevirker, at vi får min- 
dre travlt i fremtiden, men vi er sikre 

på, at vi ved hjælp af LTP bliver i 
stand til at bygge vor organisation op 

på en sådan måde, at en fornuftig for- 
deling af arbejdsbyrderne bliver et re- 
sultat - ligesom vi gennem LTP vil få 
et bedre værktøj i beslutningsproces- 

sen om maskinanskaffelser m.m. - i for- 

hold til nu, hvor vi ofte først får 
gjort os behovet klart, længe efter det 

er indtrådt. 

Vi håber med dette svar at have under- 
streget ledelsens syn på vigtigheden 
af LTP-arbejdet og begrundelse for, at 
dette arbejde tillægges så stor prio- 
ritet i vor travle hverdag. 

Ledelsen vil meget gerne give medarbej- 
derne lejlighed til yderligere informa- 
tion og diskussion omkring LTP-arbej- 
det, og vi vil i den forbindelse.under- 
søge mulighederne for et orienterings- 

møde i løbet af efteråret . 

KVJ - VK 

Afdelingsudvalg 
En betingelse for, at afdelinagsudvalge- 
ne kan køre tilfredsstillende, er, at 
samarbejdet i værkstederne er i orden, 

så vi kan tale om tingene. Det mener 
vi, vi kan for hal S' vedkommende, så 
der kommer et resultat ud af det. 
Der er dog visse ting, vi kunne ønske 
bedret, bl.a. en lidt større kompeten- 
ce til værkføreren for at få nødvendige 
ting hurtigere igennem. 

Derudover kunne vi tænke os (før at 

skabe større åbenhed) inden hvert ud- 
valgsmede åt få udleveret en skriftlig 
redegørelse om beskæftigelse og ordre- 
tilgang. 
Med disse ting mener vi, at udvalgene 

kan fungere tilfredsstillende og danne 
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et godt klima i værkstederne, 

Richard Jespergaard 
Willy Jacobsen 
S. Å, Madsen 

SVAR: 

Fra fabrikkens side lægges der vægt på, 
at afdelingsudvalgene fungerer, så de 
tilgodeser godt samarbejde, information 
og medvirken ved løsning af forhold i 
de pågældende afdelinger. 

Der foregår i dag i afdelingsudvalgene 
drøftelser om budgetter, regnskaber og 
beskæftigelsesforhøld m.m. Forbedring 
af arbejdet må ske på basis af gensidig 
forståelse for problemernes løsning. 

Som det fremgår af referatet fra SU, 
vil der blive afholdt en konference om 
afdelingsudvalgenes arbejde. De frem- 
satte spørgsmål vil naturligt kunne gå 
ind i disse drøftelser. 

KVJ - VK 

Fest 
i Idrætsforeningen "NORDEN" 

Fredag den 8. oktober kl. 19,00 i sel- 
skabslokalerne 

Madkurv; medbringes 

Musik: Djingo Trioen 

Drikkevarer; kan købes til spotpriser 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 

5. oktober med 
15 kr, pr. næse 

FESTUDVALGET 
Calle og Erik   

Lærlingespålten 
Det er blevet tilbudt os at få stillet 
plads til rådighed i OBS angående lær- 
lingespørgsmål. 

Jeg håber derfor, at alle lærlinge vil 
benytte også denne mulighed til at få 
taget eventuelle problemer op. 

Hvis der derfor er noget, som I mener 

kunne være af fælles interesse for 
lærlingene, bedes I henvende jer til 
Jørn eller Preben. r 

Slut op om "LÆRLINGESPALTEN", således 
dt vi i hvert nummer af OBS hører nyt 
fra lærlingene. 

Preben Pedersen 

Legater 

til lærlinge 

Ånsøgninger om støtte fra Metalindu- 
striens lærlingeudvalgs Jubilæums- 
legat, som yder støtte til lærlinge 
og EFG-elever i jern- og metalindu- 
strien samt blikkenslager- og el- 
faget, skal være indsendt inden 
15. oktober. Støtten ydes normalt 
som rentefri lån på mellem 3.000 og 
5.000 kr. om året. 

Forudsætningen for at komme i betragt- 
ning er, at der er sket en væsentlig 
forringelse af det økonomiske grund- 
lag for uddannelsens gennemførelse. 

Legatets adresse er: Jernbane Alle 45, 
2720 Vanløse. 

  

"Han hader systemet - men ikke 
det fri gymnasium, uddannelses- 
støtten, sygesikringen, dagpen- 
gefonden og min mands gode løn."


