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kan du selvfølgelig også holde på et hospital, 

men mon ikke familien vil foretrække at 
have dig derhjemme. 

VÆR FORSIGTIG — DU HAR KUN EET LIV. 
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under mærke, men redak- 
tøren skal kende indsen- 
derens navn og afdeling. 

Eftertryk med kildeangi- 
velse er tilladt.   

Ved årsskiftet 
PÅ NORDEN kan mån glædes 
over, at 1976 er forløbet 
med en særdeles god be- 
skæftigelse i en tid, hvor 
støre dele af dansk er- 

hvervsliv har haft svig- 
tende ordretilgang, og 
hvor arbejdsløshedssitua- 
tionen ikke er blevet 
lempet. 

Beskæftigelsen i vore 
værksteder på fabrikken 
er opretholdt - og udvi- 
ser tilmed en stigning - 
på trods af den kraftige 
afmatning inden for et af 
vore nøgleområder, skibs- 
industrien. Det lykkedes 

dog i den sidste halvdel 
af året at få andel i en 
ordre på skibssektioner 
til Aalborg Værft, og der 
er i den forbindelse grund 
til at bemærke, at det i 
høj grad var et godt sam- 

arbejde omkring afløn- 
ningsforhold og akkorder, 
der bidrog til, at denne 
store ordre kom "i hus", 

selv om det måtte ske til 
stærkt reducerede priser. 

Arbejdsforholdene i plade- 
værkstederne blev væsent- 
ligt forbedret i årets løb, 
idet et længe næret ønske 
om at få overdækket kran- 
banen foran hal P blev op- 
fyldt. 

Nedgangen i arbejde til 
skibsværfter er kompense- 
ret gennem et forøget salg 
til FLS og andre kunder, 

Dette har givet sig udslag 
i en væsentlig ændring af 
produktionssammensætningen, 
idet afdelinger, som kun i 
ringe omfang var berørt af 
skibsarbejde, nu må med- 
virke i en større del af 
den samlede produktion. 
Det drejer sig om indkøb, 
planlægning, maling og 

pakning. Navnlig i forbin- 
delse med maling og pak- 

ning kæmper vi stadig med   

at opnå en harmonisering 
af de vanskelige arbejds- 
forhold, som ydermere er 
præget af vejret og de 

forøgede godsmængder, og 
der arbejdes stadig på 
at finde en løsning til 
forbedring af arbejdet 
på dette vigtige område. 

Desværre har arbejdsfor- 
holdene i vor udearbejds- 
afdeling ikke været så 
stabile, som vi har kun- 
net ønske det, idet de 
opgaver, vi har medvirket 

ved, har været af særde- 

les kortsigtet natur. 

Forholdene omkring udear- 
bejdet har løbende været 
drøftet på samarbejdsud- 
valgsmøderne og gennem 

møder i det pågældende 
afdelingsudvalg. Der sy- 

nes her ved årets slut- 
ning at være udsigt til 
medvirken ved opgaver af 
mere langsigtet karakter. 

Konkurrencen har i det 

forløbne år været endnu 
hårdere end hidtil. I ad- 
skillige tilfælde har vi 
måttet basere vore pris- 
tilbud på meget lavt ni- 
veau og faste priser. Vi 
har måttet afgive faste 
pristilsagn i forbindelse 
med FLS-H's tilbudsfase 
for betydeligt ordreom- 
fang i op til 1 1/2 år 
frem i tiden. 

1976 er året, hvor vi 

startede Nordens 10 års 
langtidsplanlægning. Selv 
om arbejdet ikke som op- 

rindelig berammet har kun- 
net færdiggøres i årets 
løb, viser de foreløbige 
resultater, at den nuvæ- 

rende produktfordeling og 
størrelse vil danne et 
godt udgangspunkt for 

Nordens fremtid. 

Udsigterne for beskæfti- 

gelsen i det nye år teg-



nér på nuværende tids- 
punkt bedre end tidlige- 
re år. Dette skyldes ikke 
mindst resultaterne af 
det gøde samarbejde, som 

er vokset op med FLS! 
indkøbsafdeling m.fl., og 
som har resulteret i, at 
Norden i højere gråd end 
tidligere orienteres om 

forventede ordrer, Disse 
oplysninger giver grund- 

lag for bedre planlæg- 
ning, mere rationel frem- 

stilling og derved forø- 
get konkurrencedygtighed - 
for uden at vi kan opfyl- 
de konkurrencebetingel- 
serne, kan vi ikke gøre 
os forhåbning om ordrer, 

Bestræbelserne på at fin- 
de nye markeder vil blive 
forstærket i det nye år - 
der vil som tidligere med- 
delt blive arbejdet in- 
tenst med at komme i be- 
tragtning i forbindelse 
med off-shore opgaver og 
lignende. For at tilgo- 
dese de skarpe krav, som 
opgaver på disse markeder 
stiller i produktionstek- 
nisk henseende, vil det 

blive nødvendigt for os 
åt dygtiggøre os, speci- 

elt inden for sve jseområ- 
det, 

Vi tror, åt Norden er 

godt rustet til også at 
klare de vanskeligheder, 
der vil melde sig i det 
nye år, men alle må være 
klar over, at fremtiden 

vil stille endnu mere 
skærpede krav til konkur- 
rencedygtighed, kvalitet 
og leveringspunktlighed, 
og det er nødvendigt at 
overholde disse ting me- 
get samvittighedsfuldt, 
hvis virksomheden skal 
bevare sin plads i frem- 
tidens industri. 

Med ønsket om et godt nyt- 
år vil ledelsen rette en 
tak til medarbejderne for 
godt samarbejde og god 
indsats i det gamle år. 

WK - KVJ   

Miniværksted 
Den arbejdsgruppe, som SU 

nedsatte for at undersøge 
muligheden for oprettelse 
af et miniværksted på 
Norden, har netop ind- 

sendt sit forslag til 

vurdering i SU. Da grup- 
pen startede på arbejdet, 

gik meget af den første 
tid med at definere, hvad 
et miniværksted er, og 

med hvilket formål et så- 
dant skulle oprettes. 

Der opstod lige fra star- 
ten en lang række spørgs- 

mål, som gruppen måtte 

søge at besvare, spørgs- 
mål som: hvad er ideen 
med oprettelsen af et 
miniværksted - hvordan 
skal det placeres i den 
øvrige organisation - 
hvilke arbejdsopgaver 
skal kunne udføres, og 
hermed hvilken værktøjs- 
og maskinudrustning skal 
værkstedet have - hvor 

skal det indrettes - hvil- 

ket lay-out vil være mest 
hensigtsmæssigt - hvor 
mange mand skal der være - 

hvordan skal de aflønnes - 

hvem skal antage mandskab. 

Det viste sig hurtigt, at 
arbejdsgruppen fandt, at 
der var et behov for et 
værksted, som kunne tage 
sig af hasteopgaver som 
f.eks. ændring af kompo- 
nenter, hvor fejlene først 

er opdaget under den ende- 
lige montage af maskiner- 
ne, Dette udføres i dag 
ved afbræk i den løbende 
produktion, som herved 
udsættes for unødig for- 
sinkelse. I andre tilfæl- 
de kan det være komponen- 
ter til vor udearbejdså £- 
deling, som skal leveres, 
næsten inden de er be- 

stilte. Endelig findes 
der en lang række kompo- 
nenter i den løbende pro- 

duktion, som er meget ad-   

ministrationskrævende, og 
som med fordel kunne frem- 
stilles i et miniværksted. 

Det er i arbejdsgruppens 
oplæg til oprettelse af 
et miniværksted tanken, 
at det skal fungere som 

en selvstyrende gruppe. 
Dette indebærer, at med- 
arbejderne i miniværkste- 
det selv skal tilrette- 
lægge og fordele arbejdet 
i værkstedet og som grup- 
pe være ansvarlig over 
for fabrikken med hensyn 
til leveringstid, kvali- 
tet og omkostninger ved 
produktionen. 

Gruppen vil endvidere selv 

blive ansvarlig for, hvil- 
ke medarbejdere den vil 
antage ved evt, fraflyt- 
ninger eller nødvendige 
udvidelser. Fra arbejds- 
gruppens side er det tan- 
ken, når der er givet 
grønt lys for oprettelsen 
af et miniværksted, at 
indkalde ansøgninger gen- 
nem opslag i værkstederne. 
Herefter er det tanken at 
lade medarbejderne i mi- 
niværkstedet være medbe- 
stemmende om den endelige 
indretning af værkstedet. 

ÅArbe jdsgruppen. 

X 
SIKKERHED 
ER IKKE NOGET , MAN FÅR, MEN 
NOGET MAN ER MED Tli AT SKABE 

  
Sikker hedsfanstikeren igen...  



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 9. december 

1976 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 
bejdsudvalget. 

W. Kok oplyste, at 
ingeniør Poul Erik Sand 
fra 1/1 1977 overtager 
ledelsen af pladeværkste- 
derne, og som leder af 
planlægningsafdelingen 
fra 1/1 1977 er antaget 
ingeniør Lars Møse Niel- 

sen. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRÅ TIDLIGERE 

MØDER. 

Konferencerne vedrørende 
afdelingsudvalg og sik- 
kerhed er endnu ikke tids- 
mæssigt fastlagt. Der af- 
ventes besked fra AOF. 

Porte og forbedring af 

værktøjsbur er med på in- 
vesteringsbudgettet for 

1977, dog kan alle opga- 
ver ikke løses inden for 
et enkelt år. 
Der er bevilget tilskud 
til klub 11's jubilæum i 
januar. 

W. Kok og Henry Nielsen 

har lavet en skitsemæssig 
fordeling vedrørende sam- 

arbejdskurser og regner 
med at få 2 SU-medlemmer 
på kursus om året, 
Vedrørende fabrikkens til- 
skud til kurser fremlagde 
det nedsåtte udvalg et 

forslag, hvortil der blev 
fremsat enkelte kommenta- 
rer. Udvalget vil nu ud- 
færdige de endelige regler 
for tilskud. 
SU godkendte det udlevere- 
de forslag til medarbej- 

derhåndbog for 1977. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

  

Henry Nielsen oplæste og 

kommenterede referatet fra 

møde i sikkerhedsudvalget 
den 29. november.   

Lungeundersøgelse af grup- 

per kan ikke foretages for 
øjeblikket. Dersom der er 
enkelte medarbejdere, der 

ønsker en sådan undersø- 
gelse, kan dette ske ved 
henvendelse til sikkerheds- 
udvalget. 
Det på sidste møde godkend- 

te forslag til regler for 
tilskud til beskyttelses- 
briller med styrke har væ- 
ret forelagt ledelsen til 
godkendelse og er nu trådt 
i kraft. 

I forbindelse med omtale 
af et ulykkestilfælde var 
SU enige om at henstille 
til medarbejderne aldrig 
at forlade en maskine, der 

ikke er i orden, uden at 
give besked herom til 
værkfører eller værksteds- 
bur. 

W. Kok oplæste og kommen- 
terede referatet fra møde 
i kantineudvalget den 6. 
december. 
Dagpengeudvalget oplyste, 
at der ingen ændringer er 
fra sidste møde, 
W. Kok gennemgik refera- 
terne frå afdelingsudval- 

kenes møder. 
Gruppen, der er nedsat for 
at se på personalepolitik, 
udleverede på sidste møde 
forslag til fremgangsmåden 
ved antagelse og afskedi- 
gelse af medarbejdere, 
Dette forslag har SU nu 
anbefalet, hvorefter grup- 
pen arbejder videre med 
personalepolitik. 
Redaktionsudvalget for OBS 
appellerer til samtlige 
medarbejdere om ved ind- 
læg åt medvirke til, at 
bladet bliver så godt og 
fyldigt som muligt. 
En udarbejdet rapport ved- 
rørende miniværksted blev 
udleveret til SU-medlem- 
merne, der vil komme med 
kommentarer hertil på næ- 
ste SU-møde,     

Mun kan sige om de hvide i Afri- 
ka, hvad mar vil — men — de har 
i hvert fald bekendt kulør —! 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

For 1. halvår 1977 er der 
med kendte ordrer og re- 
servationer beskæftigelse 

i pladeværkstederne til 
70 mand, i maskinværkste- 
det til 12 mand (der er 
her regnet med både dreje-, 
fræse- og skruestikarbej- 

de) og i montageværkste- 
det til ca. 4 mand. 
Jørgen Madsen redeg jorde 
for udearbejdet, November 

har været en meget travl 

måned. På Rørdal er ar- 
bejdet med kæder i ovn 86 
blevet udskudt til efter 
nytår, Der er arbejde på 
Rørdal i næste uge til 
ca. 38 mand, men i uge 51 
kommer der en nedgang på 
8 mand, og i ugen mellem 
jul og nytår er der ar- 
bejde til 14 mand. I 1977 
skal der sættes et stykke 

nyt bånd i kismøllen, hvor 
der bliver tale om 3-skif- 
tet vagt, og endvidere 
skal der arbejdes på ce- 
mentmølle 7 og derefter 
cementmølle & og 9. På 
Dania er projektet med et 
tårn standset indtil vide- 
re, og på NEFO bliver ar- 
bejdet færdigt 10/12 1976. 
NEFO har været meget til- 

fredse med vort arbejde. 
På DEF er der ingen æn- 
dring. 

Ordrehorisonten fra FLS 

baserer sig på de gode



informationer, vi nu får 
gennem et godt samarbejde 
med FLS' indkøbsafdeling. 
Men det gælder stadig, at 

konkurrencen er hård, og 
belægningen gælder under 

forudsætning af, at pri- 

serne er i orden. 
Vi har således givet faste 
pristilsagn til et anlæg 
i Saudi Arabien, 

Den ændring i produktsam- 

mensætningen, som er for- 
årsaget af forholdsvis 
mere FLS- og andet arbej- 
de, der kræver maling og 
pakning, giver store pro- 

blemer i denne afdeling. 
Vi er opmærksomme på dis- 
se problemer, og mulighed 

for at finde bedre styre- 
og arbejdsbetingelser un- 

dersøges. Det har været 

nødvendigt at få en del af 
hal U til maling; vi har 

fået dispensation hertil 
fra arbejdstilsyn og 

brandvæsen under forudsæt- 

ning af, at en række sik- 

kerhedsbestemmelser over- 
holdes. 
Der påføres noget af god- 

set forsinkelse i denne 

fase - ikke mindst forår- 
saget af, at malearbejdet 
hindres af vejrliget. 
Afskibning af gods er kom- 
met i faste rammer - vi 
hår i den senere tid la- 

stet en båd om ugen til 
Frihavnen. 
Udsugningsanlægget ved 
brændemaskine 1 er færdigt. 
Efter at det har kørt en 
tid, er der taget stilling 
til at udruste maskine 2 
på samme måde. 

Off-shore markedet arbej- 
des der stadig med. Vi har 
haft besøg af en delega- 
tion kinesere og har del- 
taget i en studietur til 
Skotland, hvor der blev 

knyttet kontakter. Der ar- 
bejdes på at finde en eg- 
net indfaldsvinkel til 
markedet, som vil være 
særlig interessant i for- 
bindelse med de kommende 
olieaktiviteter ved Grøn-   

land. 

Kravene til svejsning på 
evt. nye områder er høje- 
re, end vi normalt er vant 

til, feks. når special- 
stål anvendes, Vi har ind- 
ledt et samarbejde med 
Svejsecentralen for at få 
rådgivning med hensyn til 
svejsning. 

Budgettet for 1977 er un- 
der udarbejdelse. Det for- 
ventes, at en skærpet kon- 
kurrencesituation vil be-- 
virke et lavere overskud. 
Investeringsbudgetterne 

for 1977 samt for 1978, 
1979 og 1980 blev frem- 
lagt. 

PUNKT 4: MASKINEFTERSYN. 

Henry Nielsen efterlyste 
bedre vedligeholdelse af 
maskinerne i pladeværkste- 
derne. 
Flemming Jensen oplyste, 

at man har en aftale med 
et servicefirma om efter- 

syn og reparation af pla- 
debearbe jådningsmaskinerne. 
Maskinerne skal være i 
orden til enhver tid. 
SU var enige om at bede 
afdelingsudvalget se nær- 
mere på spørgsmålet. 

PUNKT 5: LANGTIDSPLANLÆG- 

NING. 

Arbejdet med LTP befinder 
sig nu i den fase, hvor 
5 strategier er gennemreg- 
net og kan sammenlignes, 
Sammenstillingen af disse 
tal viser årsregnskaber 

for de forskellige afarter 
af virksomheden. 
Det peger hen på, at fa- 
brikkens nuværende blan- 
ding af opgaver er et godt 
grundlag at bygge videre 

på - og at der vil kunne 
vindes effektivitet ved i 
højere grad at gøre sig 
sine forskellige produkt- 
grene klar. 
Arbejdet med LIP når ikke 
at blive færdigt til nyt- 

år som oprindelig plan- 
lagt, men der vil gå yder-   

ligere et kvartal, inden 

det er færdigt. 

PUNKT 6; EVENTUELT. 

Der er fremlagt lister 
til indsamling til flygt- 
ningehjælpen. 

Henry Nielsen foreslog, 
at medlemmerne af afde- 
lingsudvalgene kommer med 

på: messer, der holdes 
rundt omkring, for at 
blive orienteret om de 
nye ting, der kommer frem. 
Spørgsmålet om separat 

oliefyr for kontorbygnin- 
gen og ekstra olietank- 
kapacitet drøftedes. 

Mødet hævet kl. 17.50, 

Ferie 1977 
Ferie i 1977 er fastsat 
som følger: 

20/5 : Dagen efter 
Kristi Him- 
melfartsdag 

4/7 -24/7 vw Samlet som- 
merferieluk- 
ning (ugerne 
27, 28 og 

29)+) 

27/12-30/12: Mellem jul 

og nytår 

X)dog vil der være mulig- 
hed for at få 3 ferie- 
dage til egen rådighed 
ved først at påbegynde 
ferien torsdag i uge 
27. Betingelsen for den- 
ne ordning vil dog være, 
at mindst 50 mand øn- 
sker det, og at disse 
har givet meddelelse 
herom senest 3 neder 
inden ferien påbegyndes.  



Indføring af mikrofilm system 
I 1973 indførte FLS-H et nyt system til tegningskopiering. I det nye system affoto- 
graferes tegningen på film, som monteres i et hulkort. 
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Ved anvendelse af en såkaldt mikroprinter kan man herefter fremstille tegningskopi- er i 44, AJ og 42 format efter ønske. Endvidere er det muligt at fremstille forstør- relser af partielle udsnit på tegningerne. 

 



Fra FLS-H mødtager vi i dag tegningskopier i 2 eksemplarer, hvilket i mange til- 
fælde kan være for lidt. Specielt hvis vi har flere ordrer, hvor samme tegning skal 
anvendes, og samtidig i forskellige afdelinger. Med indføringen af en mikroprinter 
på Norden vil vi fremover kun modtage et mikrokort af den enkelte tegning, hvoref£f- 
ter vi selv kan fremstille det ønskede antal kopier og i hvilket format det ønskes. 

Med indføringen af mikroprint vil det samtidig være muligt at påføre ordreoplysnin- 
gerne direkte på den enkelte tegning ved hjælp af et stempel som vist i stedet for 
den "lille grønne" bestillingsseddel, som anvendes i dag. 

  

Ordre nr. 
  

Blad linie Lev. tid 

Stkl. nr. Godk. 

Antal Benævnelse Bemærkning 
  

  

      
  

METRISK GEVIND, hvor andet ikke er stemplet på 
tegningen     
  

Dette er muligt, da tegningskopien kun skal anvendes til en ordre, hvorefter den destrueres. Herved opnås store fordele; dels vil det altid være rene og hele teg- 
ninger, der kommer i værkstederne, dels kræver det ingen registrering af, hvor den 
enkelte tegning befinder sig, og endelig spares der et stort arkiveringsarbejde. 

Inden alle vore tegninger (ca. 10.000) er blevet erståttet af mikrokørt, vil der blive en vis overgangsperiode, hvor der vil findes almindelige lystryk, mikroprint 
fra FLS-H og mikroprint fremstillet af os. For at skelne mellem de forskellige kate- gorier vil det være en regel, at de tegninger, der er påført ordreoplysninger, kan destrueres, mens de øvrige stadig skal arkiveres på sædvanlig måde. 

PSa 

. 

Vinder 
af konkurrencen i OBS nr. 6 blev; GEVINSTEN 

NIELS ERIK CHRISTENSEN Journalisten til rengøringskonen, der 
lige har vundet 250.000 kr. i præmie- 
obligationslån: 

Den rigtige løsning var: "Nå, nu skal De vel have en ordentlig 
sommerferie og ud at se Dem om?" 
"Nej, det bliver nok De Kanariske Øer, 
som jeg plejer!" 

Præmien er udleveret. 

Udluftningsrøret på gastanken over for 
kantinen. 

Vær med i den nye konkurrence - se si- 
de 15.  



Fra 

Sikkerhedsfronten 

ÅRBE JDSMILJØLOVEN 

Alle arbejdsmarkedets parter skal engå- 
geres i dannelsen af detaljerede regler 
på arbejdsmiljøområdet. Det er ideen i 
den nye lov om arbejdsmiljø. Den ny ar- 
bejdsmiljølov træder i kraft 1. juli 
1977. 

Loven om arbejds- 
miljø, der er ud- 
færdiget efter 
rammelovsprincip- 
pet, rummer flere 
nyskabelser. Der 
gives bl.a. mu- 

lighed for at op- 
rette en be- 
driftssundheds- 
tjeneste. Det vil 
sige, at alminde- 
lig lægelig as- 

    

sidst, hvilket er karakteristisk for 
holdning i lovforslaget. 

Det bygger ikke på kontrol og straf, 
men på engagement og samarbejde. 

  

Fra sikkérhedsudvalgets side vil vi i 
dette og følgende numre af OBS forsøge 
at fortælle lidt om sikkerhed og om ar- 

bejdsmiljølovens 
indhold, og vi 

vil ikke undlade 
at gøre opmærk= 
som på, at for 
at få det fulde 
udbytte af mil- 

jøloven er det 
ikke nok at stil- 
le krav, man har 

også visse plig- 
ter, der skal 

  

sistance i høje- 

re grad, end 
tilfældet er i 
dag, kån vinde 
indpas i virk- 
somhederne. 

Udarbejdelsen af 
arbejdsmiljølo- 
ven er sket i et 

nært samarbejde 

med arbejdsmarkedets hovedorganisatio- 
ner og Arbejdstilsynet. 

De gamle arbejderbeskyttelseslove in- 
deholder ingen formålsparagraf. Det 
gør den nye. 

Paragraf I siger bl.a.:; "at det ved 10- 
ven tilstræbes at skabe et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø, og at virksomheder- 
ne selv kan løse disse problemer med 
vejledning og kontrol fra Arbejdstil- 
synet." 

Arbejdstilsynets kontrolfunktion mævnes 

   
  

opfyldes. 

I kapital 4, der 

behandler de 
grund læggende 

pligter for den 

personkreds, der 
er omfattet af 

arbejdsmiljølo- 
ven, står der 
bl.a.: 

ARBEJDSGIVERENS PLIGTER 
  

$ 15: Arbejdsgiveren skal sørge for, at 
arbejdsforholdene sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvar- 
lige. 

ARBEJDSLEDERENS PLIGTER 
  

$ 26: Arbejdslederen skal medvirke til, 
at arbejdsforholdene sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt er fuldt for- 
svarlige inden for det arbejds- 

y 
område, som han leder.



ÅRBEJDERENS PLIGTER 
  

$ 28: De ansatte skal medvirke til, at 
arbejdsforhaoldene sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvar- 
lige inden for deres arbejdsområ- 
de, herunder at de foranstaltnin- 
ger, der træffes for at fremme 

sikkerhed og sundhed, virker efter 
deres hensigt. 

For UDEARBEJDE må især fremhæves 
$ 29, stk. 2, hvori der står: 
De, der arbejder på en fremmed 
virksomheds område, skal rette sig 
efter de regler om sikkerhed og 
sundhed, der gælder for denne 
virksomhed, foruden efter de reg- 
ler, der gælder for det arbejde, 
de skal udføre. 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 6. de- 
cember 1976 med drøftelse af følgende 
punkter: 

1. Gennemgang af referatet fra sidste 
møde. 

2. Af hensyn til andet projekt stilles 
udvidelsen af cykelskuret i bero. 

3. Der udtaltes ønske om anbringelse af 
en lampe på hal K's nordligste gavl - 
af hensyn til udsynet til og fra cy- 
kelskuret. 

4. Fremtidige indkaldelser til møder i 
kantineudvalget vil blive vist på 
opslagstavlerne. 

5, Inden man påbegynder de arbejder i 
omklædningsrummet, der er med i bud- 
gettet for 1977, nedtages de ikke me- 
Te anvendte varmluftsindblæsnings- 
aggregater + rørene hertil, 

6. Diverse: Spejle i omklædningsrum 
hæves. 
Vandhaner renses. 
Der gennemføres en "Sluk for 
lys og luk for vand"-kampag- 
ne, 

7. Automat-montøren er ofte svær at få 
fat i. 

  
  

Sikkerhed 
Her på fabrikken mener vi selv, at der 
bliver gjort et stort arbejde for at 
forebygge - og mindske de ulykker, der 
kan opstå, 

Men at der stadig er et stykke arbejde, 
der skal gøres, viser dette billede med 
al tydelighed. 

  

  

  
Vedkommende, der har forsøgt at benytte 
den viste "STIGE", har i hvert fald 
tilsidesat alle sikkerhedshensyn, ikke 
kun over for sig selv, men også til sin 
familie, 

Derfor henstiller sikkerhedsudvalget til 
samtlige medarbejdere, at man indberet - 
ter fejl eller mangler ved maskiner el- 
ler andet udstyr til sikkerhedsrepræ- 
sentanten i afdelingen, 

Sikkerhedsudvalget gør opmærksom på, at 
enhver medarbejder har et ansvar for, 
at sikkerhedsbestemmelserne bliver MR TERE DETS bestemmelserne bliver 
overholdt. 

Der kan ifølge dagpengeloven og ulykkes- 
forsikringsloven blive tale om nedsæt - 
telse af erstatning, når den tilskade- 
komne (sygemeldte) ved f.eks. grov uagt- 
somhed selv har medvirket til skadens 
opståen. 

  

POST FESTUM. 

- Hvorfor er chefen så sur på dig, du 
gamle? 

- Jo, for da han til julefrokosten ud- 
bragte et 'leve personalet' - så var 
det, at jeg råbte 'af hvad".



En travl afdeling 
I male-, pakke- og forsendelsesafdelin- 
gen - en afdeling der især mærker den 
forøgede aktivitet - er det altid en 
kamp med tiden og vejret om at nå at 
få ordrerne pakket fra den ene inspek- 
Eioøn til den anden, 

Når godset er rustbeskyttet og malet ef- 
ter instruktion og optalt og checket af 
efter styklister og tegninger, begynder 
pakningen. Det siger sig selv, at det 
er af stor betydning, at alt kommer 
med. Det gavner jo ikke vort renommé at 
modtage en rapport fra montagelederen 
ude i ørkenen, at der mangler 6 side- 

styr eller 100 bolte til en ordre, 

  

  

Pakningen starter gerne med, at kasse- 
gods samles for sig. Så bestemmes antal 
og størrelse af kasserne. Hans i kasse- 

værkstedet - der forresten nu flytter 
længere mod syd for at give plads til 
malerne - er storforbruger af træ. Ca. 
10.000 m pr. måned, Det bliver til ca. 
55 kasser i alle størrelser, fra store 
cigarkasser til kasser på 20-30 m3. 

Pakningen af kasserne foregår dels med 
truck og dels med håndkraft. Særlig øm- 
findtligt gods emballeres i asfaltpapir. 

Der foretages også en afstivning af god- 
set i kassen, inden låget slås på. 

Større enkeltdele, der ikke kan eller 
skal emballeres i kasse, f.eks. rør og 
stativer, snøres sammen med bindetråd, 
Større pladedele bundtes og sammensvej- 
ses med fladjern og påsættes løftebeslag. 

Når ordrens forskellige colli er forsy= 
net med fortløbende colli-nr., træder 
"mærke-Tage" til. 
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Han ankommer på sin nye ladcykel med 
malerbøtter, pensler, skabeloner samt 
maskininstrukser, og så skal der mær- 
kes, helst 3 steder på hver colli. Der 
mærkes først og fremmest med FLS samt 

FLS-ordrenummer - sub.nr./colli-nr. 
samt den mærkning, kunden har bedt om. 

Det kan godt være store indviklede 
mærkninger på flere sprog. Der kan være 
ønske om krydser og boller, gule bånd, 
firkanter og cirkler med flere farver, 

Efter mærkningen foretages en vejning 

og måling af de enkelte colli. Forre- 
sten bliver alle colli over 1000 kg og- 
så mærket med bruttovægt til oplysning 
for kranfolk og havnearbejdere m.v. 

Vægt "og mål er også til brug for papir- 
arbejdet på kontoret, idet FLS i for- 
sendelsespapirerne foruden røjagtigt 
indhold af hver kassecolli også skal 
have brutto- og nettovægt samt længde, 
bredde og højde opgivet. 

Når så ordren er færdig, og den som 
sædvanlig også hastede, er vi altid 
spændt på, om den får lov at stå 
6-8 uger nede på lagerpladsen inden 
afsendelsen. 

CIN - TH  



Ved samarbejde 
lykkedes det 
Lønaftale ang. nybygning 210 til Aal- 
borg Værft. 

Som de fleste har set, ér vi nu igen be- 
gyndt åt lave sektioner til Aalborg 
Værft. 

Jeg vil her prøve at fortælle lidt om 
baggrunden for, at vi fik netop dette 
stykke arbejde. 

Aalborg Værft rettede henvendelse til 
Norden angående nybygning 210. Hvis 
Norden var interesseret, var der mulig= 
hed for ca. 1.200 t, men det skulle væ- 
re til reducerede priser (det vil sige 
mindre timeforbrug pr. ton). Det var 
på tale, at det skulle være op til 
HESES 

Jeg blev kaldt til møde med Frede Jen- 
sen, hvor jeg blev forespurgt, om vi 
kunne påtage os opgaven. Det kunne jeg 
ikke svare på, før jeg havde talt med 
skibsbyggerne og svejserne. 

Næste fase var så at samle disse to 
grupper, De var i første omgang noget 
skeptiske over for en bunden lønaftale, 
særlig da de mente, at 15 % nedsættelse 
af timeforbruget var for meget. Men vi 
blev enige om, at det var en ordre, der 
var værd at få fat i, så vi nedsatte et 
forhandlingsudvalg. Dette udvalg gav 
Sig til at gennemgå de tegninger, vi 
havde til rådighed, og optog derefter 
forhandling med Frede Jensen om den re- 
duktion, vi kunne gå med til. Resulta- 
tet af disse forhandlinger blev, at vi 
Fik lavet en aftale, som viste, hvor 
mange timer der måtte bruges pr. ton, 
afhængigt af hvilke sektioner der skul- 
le laves, og hvilken timefaktor der 
skulle bruges. 

Vi blev også enige om, at alle sek- 
tioner skulle laves som een stor fæl- 
lesakkord. Afregning skulle først ske, 
når arbejdet var færdigt, dog med en 

forhøjet forskudsbetaling. 

Efter afsluttende forhandlinger mellem 
Norden og Aalborg Værft fik Norden i- 
midlertid kun ordre på de 800 t. Men 
det betød dog arbejde til 12-16 mand 
1"cal 1/2 år, 

Nu er jeg meget spændt på, hvordan det 
vil gå, da vi normalt ikke aftaler pri-     

ser for så lang tid ad gangen og heller 
ikke arbejder i så store gruppeakkor- 
der. Men forhåbentlig spænder det godt 
an. 

Henry Nielsen 

Klub 11 — 10 år 
10 år er i almindelighed ikke jubilæ- 
umsår, man fejrer, men på baggrund af, 
at Maskinfabrikken Norden kun er 14 år, 
kan det vel forsvares at fejre det. 

Klub 11 blev i sin tid udskilt fra klub 
9, som dengang var smedenes klub i rå- 
jernsafdelingen. Men det viste sig, at 
problemerne var for forskellige til, at 
en klub kunne klare dem. 

Vi har siden søgt at løse de mangearte- 
de problemer såsom lønvilkår under ak- 
kord og timelønssystemer samt taget os 
af de opgaver, der har meldt sig vedrø- 
rende det daglige arbejde. 

I de 10 år, der er gået, har vi fået en 
del andre samarbejdsformer, men de er 
stadig ikke helt tilfredsstillende, Det 
bliver de vel nok aldrig, men vi har ef- 
ter bedste evner søgt at komme fremad 
med stadig større medbestemmelse for 
vore medlemmer, 

Som helhed har klubben vel løst de fore- 
liggende opgaver nogenlunde tilfreds- 
stillende, og vi håber, at det fortsat 
må gå lige så godt i de kommende år - 
til gavn for os alle. Med dette ønske 
siger vi tak for de forgangne 10 år til 
arbejdskammerater og ledelse, 

P.b.v. 

Henry Nielsen 
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Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde mandag den 

29. november 1976. 

Kontrol af tårn- og møbil- 

kraner. 

Sikkerhedsudvalget har 
vedtaget en ny ordning i 

forbindelse med eftersyn 
af kranerne, Ordningen 

findes høs sikkerhedsgrup- 

perne. 

  

Sikkerhedsinspektion. 

Fremover vil sikkerheds- 

grupperne på skift fore- 

tage inspektioner i samt- 
lige afdelinger. Grupper- 
ne får nærmere besked fra 
sikkerhedsudvalget. 

Sikkerhedsbriller med 
styrke. 

Der er bevilget tilskud 

til køb af sikkerhedsbril- 
ler med styrke, og regu- 

lativer for sådanne køb 
vil blive opslået på tav- 
lerne, 

  

Udsugning af røg. 

Udsugningsanlægget ved den 
ene af skæremaskinerne er 

monteret, og resultatet 
har vist sig at være meget 

tilfredsstillende. Udval- 
get vil nu søge at få be- 

vilget et anlæg til den 
anden skæremaskine. 

Lysstyrker i værkstederne. 
Frede Jensen vil foranle- 
dige, at der bliver fore- 

taget opmålinger af lys- 

styrkerne i alle værkste- 
der. 

Løfteværktøj, stiger og 

båreskabe. 

Udvalget har vedtaget en 
ny ordning for ovennævnte. 

Denne ordning vil blive 
opslået på tavlerne. 

Sikkerhedsområder. 
Hans Nielsen får udarbej-   

det en skitse, som tyde- 
ligt vil vise de enkelte 
sikkerhedsgruppers områder. 

Arbejdsmiljøloven. 

Arbejdsmiljøfondet har 
udsendt en pjece om den 

nye arbejdsmiljølov, Denne 
pjece vil blive udleveret 
til samtlige sikkerheds- 
repræsentanter. 

Lungeundersøgelse. 
Lungeklinikken har meddelt 
os, at det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt 

at få foretaget undersø- 
gelser af større grupper, 
men at vi må vente til 
foråret, hvor det måske 
kan lade sig gøre. 

Indtrufne ulykker. 

18/10 1976, hal P: 
Tilskadekomne fik en slag- 
ge i øjet, da han arbejde- 

de med en skærebrænder. 

Fravær: 2 dage. 
Hændelsen skyldes: der 
blev ikke anvendt sikker- 

hedsbriller. 

12/11 1976, udearbejde: 
Ved indhejsning af riste 
gennem mandedør i møllen 
fik tilskadekomne højre 
hånds tommelfinger i klem- 
me, hvorved yderste led 
brækkede. 
Fravær: stadig sygemeldt. 
Hændelsen skyldes: ydre 
påvirkninger og arbejds- 
iver. 

16/11 1976, hal S: 
Ved sammenspænding af sneg- 
letrug sprang skruetvinge- 
ren løs og ramte tilskade- 

komne i panden. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: uhel- 
digt arrangement. 

23/11 1976, hal R: 
Ved slibning af U-jern fik 
tilskadekomne en finger på 

venstre hånd i klemme 

mellem anlæg og smergel- 
sten. 
Fravær: stadig sygemeldt. 
Hændelsen skyldes: uhel- 

digt arrangement. 
Denne ulykke kunne mulig- 

vis have været undgået, 
hvis sidste bruger af 
slibemaskinen havde gi- 

vet besked til værktøjs- 
buret om, at mellemrummet 

mellem anlæg og sten var 
for stort. 

  

  

      

  
EN FERIE-RISIKO 

- Hvorfor tager du aldrig 
den ferie, du har ret til? 
- Jeg kan ikke slippe 

væk. 
- Hvorfor i alverden ik- 
ke? Kan firmaet måske 
ikke undvære dig? 

- Jo, megét nemt. Det er 
det, jeg ikke ønsker, at 
de skal finde ud af. 

Af de ting, som ikke 
hjælper mod forkølelse, 
er whisky den mest popu- 

lære. 

 



Å propos ulykke i hal R 

  

  
    

og fagmand kan du ikke være bekendt at behandle en smer- 
gelsten sådan. 

Hvis du ikke er klar over, hvad der menes, burde du 

faktisk henvende dig på Teknisk Skole, for så er der 
en kedelig brist i din uddannelse. 

NB: BRUG SMERGELBRILLER !!! 

   



Sport 
På Aalborg Firmasports 
repræsentantskabsmøde, 

hvor Erik Christiansen, 
Henning Nielsen, Henry 
Nielsen og undertegnede 
repræsenterede Norden, 

kom formanden for Aalborg 

Firmasport i sin beret- 
ning ind på synet af et 

klubhus, der er tidssva- 

rende. Der var afgivet en 
lang række rimelige til- 
bud fra interesserede le- 

verandører og mestre, og 
vi gik ud fra, at "den 

var hjemme", men endnu er 
spaden ikke kommet i jor- 

den, og det var han den 

første til at beklage. 
Formanden kom endvidere 

ind på emnet om evt. flyt- 
ning til Øster Uttrup; 
hån. mente ikke, det var 

en god løsning, idet vi 
nok må regne med, ligesom 
AaB, stor tilbagegang i 

medlemstal for aktive, 
dels ville det være synd 
at omdanne de grønne om- 

råder, som Firmasport rå- 

der over, således at Aal- 
borg til sidst bliver en 
asfalt jungle. Jeg håber, 
kommunen i dette spørgs- 

mål kommer til fornuft, 

sagde Peter Wilhelmsen. 

Fagenes Fest, hvor vi del- 
tog dels med vor firmabil, 
som var smukt pyntet med 

en "hjemmelavet" dreje- 
bænk, dels med et tovtræk- 

kerhold, havde stor styr- 

ke og succes. Fagenes Fest 
havde været en stor succes, 
som næste år vil blive 
fulgt op af en "arbejds- 
pladsernes dag"; det skal 
være et arrangement, hvor 

hele familien kan være 
med. 

Det var en hård og ensidig 
kritik af Aalborg kommune, 
formanden for Aalborg Fir- 
masport fremsatte i sin 
beretning, sagde borgme-   

ster Marius Andersen. Han 
kunne oplyse, at der ikke 
er bevilget penge til et 
nyt klubhus på Vesterkæ- 
ret. Endvidere kunne han 
oplyse, at det ikke skyld- 

tes modvilje mod Aalborg 
Firmasport, idet der i 

januar/februar skal af- 
holdes en ny priorite- 
ringsdebat i byrådet, 
hvorefter der kan oplyses, 
hvad der kommer i gang af 

byggeri. 

Under valg til bestyrel- 
sen blev vor kasserer 
Erik Christiansen valgt 
til bestyrelsen. Til lyk- 
ke Erik. Hermed har I- 
drætsforeningen Norden 

2 mand i bestyrelsen for 
Aalborg Firmasport. 

På mødet blev vedtaget 
følgende: 

Repræsentantskabet flyttes 
fra november til januar, 
og regnskabsåret følger 
kalenderåret . 
Der blev indført bøde for 
ikke at stille med linie- 
vogter til fodboldkamp, 
ligesom der også idømmes 
bøde, såfremt holdkortet 
ikke indsendes rettidigt 
efter en kamp. 

Mødet sluttede med et tre- 
foldigt leve for firma- 
sporten. 

Idrætsforeningen Norden 
ønsker ålle en glædelig 
jul øg et godt nytår, 

Kurt M. Nielsen 

duleferie 
Fabrikken og kontoret er 
lukket på grund af jule- 
ferie i tiden 24. decem- 
ber - 2. januar, begge 
dage inklusive. 

  

  

Personalia 
FØDSELSDAG 

    
Værkfører Sv. Aa, Madsen 
fylder 60 år den 21. de- 
cember 1976. 

(4 

31/1 1977: Ole Klitgaard 
Hansen udlært 
som pladesmed. 

5 
En Til 

ønsker 
læserne 

glædelig jul 

og 
godt nytår. 
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Konkurrence 
Redaktionsudvalget er blevet bebrejdet, at opgaven i sidste nummer af OBS var for 

svær. For at råde bod på dette og samtidig give dig og din familie lidt hjernegym- 
nastik i juleferien har vi denne gang valgt en lille konkurrence, der går ud på 

åt finde de ord, som er skjult i nedenstående puslespil. 

Klip brikkerne fra hinanden og skriv de ord, du kommer frem til,enten på nedenstå- 

ende kupon eller blot på en lap papir forsynet med nr. og navn og læg den i post- 

kassen i kantinen. 

Mellem de rigtige løsninger, der skal være indsendt senest 15. januar 1977, træk- 
kes der lød om 1/2 flaske snaps. 

God fornøjelse, 

    
Løsningen er: 
  

Nr.   

Navn  



 
 

vi hinanden ved årsskiftet,   

Selv tildels herre over, 

T godt i det nye år.   

NEDSÆTTE ULYKKESPROCENTEN   
 
 

 


