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Ris, ros og positive forslå 

til forbedringer m.m. hører 

hjemme i denne rubrik. 
Vi hører meget gerne fra DIG. 

  

Alternative 

energiformer 

I én tid som denne, hvor 

der tales så meget om at 
spare på energi, vil jeg 
herigennem forespørge, om 

Norden/FLS tager aktivt 
del i andre energiformer? 

Jeg tænker her på vind- 

energi og vandenergi. 

Jeg er klar over, at FLS 
har foretaget forsøg in- 

den for vindenergi, men 
jeg mener, det er blevet 
taget af bordet, før vi 
fik oliekrise, så var det 
ikke en idé at forsøge 
igen? 

Jørgen Thomsen 

SVAR; 

Det er en fornuftig filo- 
sofi, der ligger til 
grund for spørgsmålet, 
Virksomheder må søge nye 
arbejdsopgaver på områ- 

der, hvor behov vil stige, 
og der er ingen tvivl om, 
at der vil ske en stor 

udvikling inden for de 

såkaldte alternative ener- 
giformer, som bl.a. er 
solvarme og vindkraft. 

Norden tager ikke selv 

aktivt del i udvikling 

heller ikke af nye energi-   

former. Vi satser på at 
være dem, der udfører 

opgaverne - i samarbejde 

med andre - og større - 

der magter at foretage 
udviklingsarbejdet. Det 

er meget kostbart at væ- 

re med i udviklingsarbej- 
de. Der tales om, at der 
skal investeres 30-50 
mill. kr. for at udvikle 
et forsøgsmølleproøjekt 
for vindkraft. 

FLS arbejdede i 1974/75 
med ét vindprojekt efter 
nye ideer og for egen 
regning. Arbejdet måtte 
imidlertid opgives på 
grund af det omfattende 
omfang, og materialet 
blev overdraget staten, 

Norden søger at holde 
øjnene åbne for nye pro- 

duktioner - i samarbejde 

med andre - og deriblandt 
er hele energisektoren 

i særdeleshed interessant 

Og det er et område, der 
strækker sig fra dele til 
olieplatforme over gas- 

ledninger, jordvarme, 
kedler - til montagear- 
bejde på kraftværker. 

Som kuriosum kan nævnes, 

at FLS under 2. verdens- 
krig fremstillede vind- 
motorer. Propellerne 

blev fremstillet på Nor- 
dén = i "flyveren" - af 

Kramme & Zeuthen, 
NK



Orientering fra 

bestyrelsesmødet 9,2.1977 
På mødet blev fremlagt årsregnskabet for 
1976, der forelå i revideret stand (fir- 

maåets revisorer deltog i mødet), og som 

efter mødet er blevet sendt til hoved- 
kontoret, så det kan indgå i det samle- 
de FLS-regnskab. I sammenligning med det 
foreløbige regnskab, der blev fremlagt 
på bestyrelsesmødet den 16/9 1976, har 
der fundet en nedgang sted i overskud- 
dets størrelse som følge af forskydning 
i de ordrer, der endnu ikke er blevet 
faktureret. I fortsættelse af regnskabs- 
drøftelserne blev også budgettet for 
1977 fremlagt. 

Der blev aflagt beretning for Nordens 
øjeblikkelige stilling med hensyn til 
ørdrebeholdningen, beskæftigelsen, ny- 
anlæg og andre forhold. Der er for 
værkstedernes vedkommende ordrer inde 
til fuld beskæftigelse indtil august 
måned, hvorimod der stadig må konsta- 
teres en lav ordrehorisont for udear- 
bejdsfronten. 

Endelig blev der redegjort for arbejdet 
inden for langtidsplanlægningens pro- 

jektgruppe, der nu har nedsat et under- 
udvalg, der er i gang med at beskrive 
den fabrik, der ved undersøgelserne vi- 
ste sig at være den bedste. 

  

  

Det kommer vel næppe som, eh. overraskelse for høgenv 
at regnskabet ikke er såcdt i år da ulykkestalet 
-og dermed, forsikringsplæmier. er steget stærkt.   

Hvorfor gør vi sådan? 
Som det er mange bekendt, fremstiller 

vi i øjeblikket her på Norden et cyklon- 
tårn til FLS' forsøgsanlæg på cementfa- 
brikken Dania. 

Vi har tidligere fremstillet et lignen- 

de tårn til Dania, men da vi denne gang 
anvender en anden fremgangsmåde ved 
fremstillingen, vil jeg her beskrive, 

hvad vi oprindelig havde planlagt at 
gøre, og hvordan vi griber sagen an 

denne gang. 

Det var oprindelig meningen, at tårnet 

skulle fremstilles på samme måde som 
sidst, d.v.s. bygges op i sektioner - 
fremstillet udendørs - nede på Dania. 
Vi gav oprindelig en overslagspris samt 

en fremstillingstid på ca. 10 uger be- 
regnet på fremstilling i december, ja- 
nuar og februar måned, men som følge af 
krav fra FLS blev vi nødsaget til at 

reducere vor oprindelige fremstillings- 
tid til 7 uger samtidig med, at vi af- 
gav et fast tilbud. 

Denne reduktion af tiden medførte, at 

vi var nødt til åt tage sagen op til 
fornyet overvejelse, bl.a. ved at ændre 
fremgangsmåden ved fremstilling af tår- 
net, For at gøre dette valgte vi at be- 
nytte os af samme metode, som byggein- 
dustrien anvender, nemlig at præfabri- 

kere så meget på værksted som det er 
transportmæessigt, økonomisk og praktisk 

muligt. 

Derved udnytter vi de bedre produktions- 
faciliteter, som vi har hjemme i værk- 
stedet, bedre og billigere kranforhold, 
uafhængighed af vejret o.s.v., og samti- 
dig nedsætter vi montagetiden nede på 
Dania, hvor vi har dårligere betingel- 
ser at arbejde under, vejrforhold, kran- 
forhold, færre hjælpemidler o,s.v. 

Som nævnt er fremgangsmåden ny for os, 
og vi håber, at det endelige resultat 
viser, at fremgangsmåden er rigtig, så- 

ledes åt den kan danne grundlag for at 

klare andre lignende opgaver, både tids- 
mæssigt og til konkurrencedygtig pris. 

Lars Nielsen 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 24. februar 
1977 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 
bejdsudvalget : 

Som suppleant for Jørgen 
Madsen var mødt Hardy Ni- 

elsen. 

W. Kok oplyste, at inge- 
niør Lars Mose Nielsen er 

begyndt som leder af 
planlægningsåfdelingen 

1/1 1977 og forvalter Ar- 
ne Pedersen i afdelingen 
for maling, pakning og 

transport 7/2 1977. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Konference vedrørende sik- 

kerhed er afholdt 16. og 
22, februar, 

Konference vedrørende af- 

delingsudvalg er fastsat 
til 15. marts. 
Vedrørende fabrikkens til- 

skud til kurser fremlagde 
det nedsatte udvalg for- 
slag til de endelige reg- 
ler herfor til SU's god- 
kendelse. Reglerne vil 
indgå i personalepolitik- 
ken. 
Til flygtningehjælpen 

blev der indsamlet 225 kr. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og 
kommenterede referatet 
fra møde i sikkerhedsud- 
valget den 10. februar. 
Sikkerhedsudvalget ønsker 
tilskuddet til sikkerheds- 
fodtøj forhøjet, så der i 
endnu højere grad bliver 
anvendt sikkerhedsfodtøj. 
Med hensyn til den afhold- 

te sikkerhedskonference 

ønsker sikkerhedsudvalget 
en tilbagemelding, om kon- 
ferencen har været til- 

fredsstillende, eller om 

der er ting, der skal ret-   

tes ved en senere konfe- 
rence. 
W. Kok oplæste og kommen- 

terede referatet fra møde 

i kantineudvalget den 14. 
februar 1977. 
Dagpengeudvalget oplyste, 
at der i fravær på grund 
af sygdom indtil nu for 
1977 har været en stig- 
ning på 30 % i forhold 

til 1976. 
W. Kok gennemgik refera- 
terne fra møder i afde- 
lingsudvalgene, der alle 
har afholdt møde siden 
sidste SU-møde, 
I forbindelse med refera- 
terne fra afdelingsudval- 
gene drøftedes punktud- 

sugning i hal R, lysmå- 
ling, rengøring og ud- 
skiftning af lysarmatur. 
Hans Pedersen efterlyste 
en radiator til varmestu- 
en i det gamle malerværk- 
sted. 
Gruppen, der er nedsat for 
at se på personalepolitik, 
fremlagde forslag til 
fremgangsmåden ved over- 
flytning af arbejdere og 
ved arbejderes fravær og 
bad SU-medlemmerne komme 
med kommentarer hertil på 
næste SU-møde, Gruppens 
sammensætning er ændret 
til; Frede Jensen, Hans 

Nielsen, Henry Nielsen og 
Mogens Sall). 
Man diskuterede spørgsmå- 
let vedrørende oprettelse 
af et miniværksted. Der 
ønskes forskellige punkter 
i den på sidste møde udle- 
verede rapport nærmere un- 
dersøgt, før der tages 

stilling til værkstedets 
etablering, bl.a. vedrø- 
rende placering, ordreud- 
skrivning, omkostningsre- 
gistrering og aflønnings- 
form. Det nedsatte udvalg 
vil blive anmodet om åt 
fremkomme med en afklaring 

af disse spørgsmål. Det   

drøftedes, om det var for- 

eneligt med miniværksted- 
tanken, at et sådant kan 
fungere som arbejdsplads 
for folk på udearbejde, 
når der er en nedgang i 
beskæftigelsen der. Der 
var enighed om, at der 
måtte sondres mellem nød- 
værksted og miniværksted. 

  

Det er vist for sent at spænde liv- 
remmen ind — når man allerede 
er klædt af til skindet! 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Med kendte ordrer og rTe- 

servationer er der i 1. 
halvår 1977 fuld beskæf- 
tigelse i såvel plade- 
værkstederne som maskin- 

og montageværkstedet. 

For 2. halvår 1977 er der 
med kendte ordrer og re- 
servatjoner beskæftigelse 

i pladeværkstederne til 
ca. 30 mand, i maskin- 
værkstedet til ca. 5 mand 
og i montageværkstedet 
til 2 mand. 
Udearbejde. På Dania er 
arbejdet med det tidli- 
gere omtalte tårn kommet 
i gang; en leveringstid 

på 7 uger må overholdes, 
og arbejdet må udføres 

til en fast pris. Der 
bliver udført så meget 
som muligt af arbejdet 
hjemme på fabrikken. På 

  

Rørdal er der beskæfti- 

gelse til den nuværende



styrke de næste 4 uger, 
Ovn 74 kommer i uge 21 
med 3-skiftet vagt. På 
DEF er der arbejde til 
den nuværende styrke til 
uge 10, hvorefter der kom- 
mer 8 mand hjem derfra; 
muligvis kan nogle af dis- 
se overflyttes til Dania. 
Med hensyn til andre or- 
drer er der kommet en fo- 
respørgsel fra Dannebrog. 

For Aalborg Værft er der 
arbejde til nogle måneder. 
Vedrørende kedler har vi 
ingen i øjeblikket. 
Eternitmaskiner er et om- 
råde, hvor vi i den sene- 
re tid har haft stigende 
antal opgaver. 

Vi forsøger at komme i 
forbindelse med andre kun- 
der, bl.a. gennem Indu- 
strirådet, og arbejder 

stadig på at få ordrer i 
samarbejde med andre fir- 

maer, bl.a. gruppeselska- 
ber. 

Vi er opmærksomme på, at 
det vil være en fordel for 
os også at kunne påtage os 
konstruktionsarbejde i 
mindre omfang, hvilket 
også er forudset i LTP- 
arbejdet. 

Vedrørende el-anlægget 

skal der anskaffes et kon- 
densatorbatteri til at ud- 
jævne den skæve belast- 
ning, ligesom der er ting 
i forbindelse med el-an- 
lægget, der skal rettes, 
så anlægget bliver up to 
date. 
Spørgsmålet om evt. ve j fø- 
Ting tværs over Nordens 
arealer er endnu ikke af- 
gjort. Vi regner dog ikke 

med, åt det bliver aktu- 
elt, men får svar om et 

stykke tid. 
Nordens havn søges legali- 
seret for Maskinfabrikken 
Norden, da den stadig står 
opført som cement fabriken 
Nordens havn. 
Der er indsendt bevil- 
lingsanmodning på en Ped- 
dinghaus saks til afkor-   

terværkstedet og en truck 
til udearbejde. 

PUNKT 4: VIRKSOMHEDSKON-= 
FERENCE . 

Konference for medlemmer 
af SU og afdelingsudval- 
gene afholdes 15, marts 
efter et af AOF udarbej- 
det program. 

PUNKT 5: LANGTIDSPLANLÆG- 
NING 

Med hensyn til LTP er man 
nu i den fase, hvor man 
har valgt den model, man 
vil køre efter. Der er 
nedsat et udvalg til at 

beskrive, hvordan fabrik- 

ken skal se ud i 1985, 
hvilket ikke er meget for- 
skelligt fra, hvordan den 
ser ud i dag, hverken med 
hensyn til størrelse, pro- 
duktionssammensætning el- 

ler bygninger. Man vil 
gradvis tilstræbe en op- 
deling i produktafdelin- 
ger, således at de for- 
skellige aktiviteter bli- 
ver mere samlet, f.eks. en 
afdeling for maskiner, en 
for pladearbejde og en for 
udearbejde. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Henry Nielsen efterlyste 

en forbedring til folk på 
udearbejde med hensyn til 
fodtøj, da de hår et unor- 
malt stort slid på fodtø- 
jet, og foreslog som kom- 
pensation herfor sikker- 
hedsfodtøj en gang om å- 
ret. Spørgsmålet vil blive 
taget op snarest. 
Henry Nielsen ønskede au- 
tomater med håndrensemid- 
del sat op på toiletterne. 
W. Kok påpegede atter de 

uformelle spisepauser, SU 
er enig i, at disse pauser 
ikke kan tolereres. 
Redaktionsudvalget for OBS 
appellerer på ny til samt- 
lige medarbejdere om at 
medvirke til, at der kom- 
mer mere stof til bladet. 

Mødet hævet kl. 18,30. 

  

  

Personalia 
FØDSELSDAG 

Søren Norre Andersen fyl- 

der 60 år den 24. marts 
1977. 

Ud lært     
Fr» 

2/3 1977: Torben Spring- 

borg Nielsen 

udlært som pla- 
desmed. 

FR. mi 

& lykke 

Vinder 
a£ konkurrencen i OBS 

nr. 7 blev: 

CARL JOHAN JENSEN 

Præmien er udleveret, 

Den rigtige løsning var: 

"Undskyld - må jeg ikke 
bede om lidt ild!" 

         ag je É ren men rn te ble 

Rationalisering 

 



22. januar havde klubben 
10 års jubilæum. Det lyk- 
kedes os (ved hjælp af en 
kontant gave fra firmaet) 
at markere det med et 
weekend-øphold på Hotel 
"Klitrosen" den 22.-23. 
januar 1977. 

Det viste sig at blive en 

stør succes, da over halv- 

delen af klubbens med lem- 
mer deltog med damer. 

Lørdag morgen da vi stod 
op, troede vi, det blev 
en fredelig formiddag, 
mén det viste sig i ste- 

det at blive telefonstorm 
fra deltagere, der efter 

vejrets udseende troede, 
at festen blev aflyst. 
Trods alle bekymringer 
over snestormen mødte al- 

le op med et godt humør. 

Kl. ca. 15.00 ankom kas- 
sereren, han skulle være 
forløber, men blev næsten 
sidste mand, som mødte, 
fordi han troede, hån 
skulle køre på marken i 
stedet for på vejen. Der- 

efter var der indkvarte- 
ring af deltagerne, og 
det foregik glat. 

Ved l6-tiden var der fæl- 
les kaffebord, hvor for-   

Klub 11 

10 års jubilæum 
manden bød velkommen og 

gav en orientering om, 

hvad der skulle ske i det 
kommende døgn. Mens der 
blev drukket kaffe, solg- 
te vi et par lotterier 

samt døde duer til senere 

udtrækning. 

Derefter gik man hver til 
sit for at slappe af og 

klæde om til om aftenen. 

Kl. 18.30 var alle samlet 
til det store kolde tag- 

selv-bord, hvortil der 

blev serveret et par øl 
samt nøgle snapse. Der 

blev også sunget et par 
sange. Ved 20-tiden ankom 
musikken, øg der blev 
spillet op til dans. Henad 
aftenen blev lotterierne 

udtrukket, da man forgæ- 
ves håvde forsøgt under 

spisningen. 

Ved midnatstid blev serve- 
ret suppe, hvorefter man 
dansede videre til kl. 
1,30; Da forsøgte de fle- 
ste at finde sin seng, og 
henad natten blev der no- 
genlunde ro. 

Allerede ved 7-tiden om 
morgenen begyndte de før- 

ste at røre på sig, da de 
havde hørt, at de skulle   

rejse sig ved det træ, de 
var faldet. 

Fra kl. 8.00 til 10.00 
blev der serveret morgen- 

mad, og næsten alle var 

mødt. Da vejret havde 
forandret sig til det 
bedre, var der lejlighed 

til at gå en tur til 
stranden. Nøgle skulle 

til at skovle bilerne 

fri og forsøge at få dem 
startet, enkelte skulle 
have hjælp fra kolleger- 
ne. 

Middagen blev serveret 
kl. 12.30, hvor man iv- 
rigt drøftede aftenens 

begivenheder, hvor alt 
var gået godt. Derefter 
takkede formanden delta- 

gerne for god ro og orden. 

Inden hjemrejsen fik vi 
kaffe. 

Hermed vil festudvalget 
takke for en vellykket 
weekend. Det er en for- 
nøjelse at have med at 
gøre, når folk møder op 
med godt humør, og festen 
glider planmessigt. 
Samtidig en særlig tak 
til damerne. 

Festudvalget 
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Kufa 
Den 18, november 1974 
blev kontrakten om Kufa- 
anlægget i Irak underskre- 
vet. I kontrakten indgik et 
gummitransportbånd på 
22,5 km, ganske vist op- 
delt i 9 sektioner å 2,5 
km, men sammenlagt er 
det en strækning som fra 
Rådhuspladsen til Rung- 
sted havn. 

Montagen af båndet star- 
tede i januar 1976 og 10 

  

måneder senere, nøjagtig 
på 2-års dagen for kon- 
traktunderskrivelsen, dre- 
jede den første sektion 
længst væk fra anlægget 
rundt, og montageholdet 
véd, at nu er det bare at 
arbejde sig de 20 km hjem 
til fabrikken, så er opga- 
ven løst! 

Før montagefolkene har 
især de fire lange som- 
mermåneder med op til 
  

  

50”? C fra klokken 9 om 
morgénen været hårde. 

Ser man tilbage på det 
præsterede resultat, fin- 
der man hurtigt ud af, at 
planlægning og stadig over- 
vågning er alt afgørende 
for om det stillede mål 
nås, Dette enorme trans- 
portapparat er nemlig i 
sig selv en hel lille fabrik, 
og uden klare terminer og 
et redskab til at træffe æn- 
dringsbeslutninger efter, 
var opgaven næppe blevet 

klaret. 
Gummitransportbåndet 

er som nævnt opdelt i 9 
sektioner å 2,5 km, der 
hver trækkes af 3 stk, 110 
kW kortslutningsmotorer 
gennem gear og hydrauli- 
ske koblinger. Båndet kan 
transportere 1000 tons 

kalksten pr. time ved en 
hastighed på 3 m/sek. 
(10,8 km/timen). Når 
knuseren ude i ørkenen 
starter, tåger det ca. 2 
timer og 15 minutter == 
den kalkstenen er inde på 

anlægget! 
Gummitransportbåndet 

ventes at være klar til at 
transportere kalksten i 
maj 1977, således at man 
slipper for at skulle mon- 
tere ude i ørkenen i den 
kommende hede sommer, 

Le] 

Gorazdze 
F.L.Smidth har mange 
tilfredse kunder, og sær- 
lig glædeligt er det, når 
anerkendelse for velud- 
ført arbejde kommer til 
udtryk som i dette telex 
af 23.12, 1976 fra cement- 
fabrikken Gorazdze i Po- 
len, hvor den første af de 
store 3500 t ovne blev 
En midt i december 
efter få dages drift 

nåede garantiproduktionen: 

F.L. Smidth, Copenhagen, 

Denmark 
Herr Direktor Vagn 

Møller 

 



  

Wir sprechen Ihnen Herr 
Direktør persånlich sowie 
Herrn Direktor Henning 
Winther als auch der gan- 
zen FLS Belegschaft, die 
beim Erbauen und Inbe- 
triebsetzung der ersten 
technologischen Klinker- 
linie unseres Werkes mit- 
gewirkt haben, unseren 
herzlichen dank aus. Auf 
diesem Wege måchten 
wir auch unseren Dank 
und Anerkennung fir das 
unmittelbar im Werke 
tåtige FLS Personal unter 
der Leitung des Chefinge- 
nieurs Søndergaard-Peder: 

sen, ausdricken, 
Den Arbeitseinsatz und 

die Aufopferung' des FLS 
Personals in unserem 
Werke wollen wir beson- 
ders hervorheben. 

Gleichzeitig tbersenden 
wir herzliche Winsche 
aus Anlass der kommen- 
den Feiertage und win- 
schen ein erfolgreiches, 
£gutes neues Jahr. 

Mit freundlichen Grissen 
Direktor 
Inz. Karol Watola 

Novi Popovac 
I slutningen af november 
blev den endelige kontrakt 
om udvidelse af det jugo- 
slaviske anlæg Novi Popo- 
vac underskrevet ved en 
repræsentativ sammen- 
komst i Beograd, 

Foruden Investimport, 
som den direkte handels - 
partner, og Jugobank var 
der medlemmer af den 
serbiske lokalregering, 
fabrikkens direktion og 
formanden for arbejderrå- 
det, borgmesteren og før- 
stepartisekretæren i den 
kommune, hvori fabrikken 
ligger, samt den danske 
ambassadør og handelsråd 
i Beograd. 

Samtidig blev der under- 
skrevet kontrakt med det 
jugoslaviske ingeniørfir- 
ma, der skal udføre mon- 

  

tagearbejdet og levere en 

del af udstyret efter FLS- 
tegninger. 

På billedet ses fra 

Nigercem 
FLS-montageholdet ved 
Nigercem i Nigeria har 
sendt os følgende julehil- 
sen: 

"Så. er vi så småt ved 
at forberede os på vores 
2. og forhåbentlig sidste 
jul her i det mørke Afrika. 
For efter 1f år med sol- 
skin og varme hver eneste 
dag kan man godt længes 
efter en mørk, dansk vin- 

  

venstre: d'herrer Drago- 
vic, Krunie og Nedelj- 
kovte samt Ole Efsen og 
Henning Winther. 

    
terdag med slud og sne. 
Montagen skrider stadig 
fremad, men vi regner 
ikke med at blive færdige 
før engang i november 
LITE; 

På billedet ses fra ven- 
stre: Peter Schondel, Poul 
Jeppesen, Charles Cle- 
ment og Knud Lynge Niel- 

sen. 

 



Kantineudvalg | 
Kantineudvalget afholdt møde den 14. fe- 
bruar 1977 med drøftelse af følgende 
punkter: 

1. Der anvendes stadigvæk for meget 

varmt vand i baderummene; den på 

sidste møde omtalte "Sluk før lys 
øg luk for vand"-kampagne må derfor 
gennemføres. Årne Christensen vil 

komme med forslag til tegninger til 
ophængning på baderumsdørene. 

ms
 

Der er tit forstoppelser i toiletter- 
ne forårsaget af, at bl.a. drikkebæg- 
re fra varmdrikautomaten smides ned 
i kummen. Der må også gennemføres en 

kampagne for, at sådanne hændelser 
ikke finder sted. Kantineudvalget 

forventer, at de toiletforbedringer, 
der har fundet sted, er så værdsatte 
af medarbejderne, at man vil medvirke 
til at forhindre, at vandalisme fin- 
der sted. 

Man er fuldt ud tilfreds med den i 
spisesalen stedfundne maling, som er 
blevet en del dyrere, end det var 
forudset i budgettet (13.000 mod 
8.000). 

kø
 

= 

har medlemmerne erklæret sig indfor- 
stået med, at den i budgettet afsat- 
te post til isolering og maling af 
omklædningsrummene udsættes til for- 

del dels for den under punkt 3 om- 
talte overskridelse og dels for den 
påbegyndte maling af stolene. 

Der indhentes tilbud på maling også 
af bordbenene m.v. 

mm
 

6. Da det i spisesalen opstillede køle- 

skab er i uorden, og en reparation 

vil blive uforholdsmæssig dyr, ind- 
hentes tilbud på et nyt køleskab på 
200 1 (uden fryser). 

Da Elmér Andersson overgår til pen- 
sionisternes række til oktober, vil 

han snarest anmode klubben om valg 
af et nyt udvalgsmedlem. 

Ar
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Mellem dette og sidste møde (6/12 1976) 

  

Medarbejderaktier 
Som meddelt gennem dagspressen og op= 

slag på fabrikken forberedes der nu et 
tilbud - i lighed md det, der blev gi- 
vet i efteråret 1975 - om tegning af 
medarbejderaktier i FLS efter følgende 
regler: 

Kurs; 100- 
Alle medarbejdere med mindst 2 års an- 
ciennitet i FLS-Gruppen kan tegne hver 
1000 kr. åktier. Har man mindst 5 års 
anciennitet, kan der tegnes indtil 
2000 kr,, og en anciennitet på 10 år 
og derover giver ret til tegning af 
indtil 3000 kr. aktier. 

FLS-legat 

  

Ved en højtidelighed i København man= 
dag den 10. januar fik Willy Kok af 
FLS-bestyrelsesformanden, direktør 
N. Årnth-Jensen, overrakt en portion 

af "F. L. Smidth & Co. A/S's Minde- 
legat af 1964" for sin store arbejds- 
indsats, specielt i forbindelse med 
den opbygning, der har fundet sted af 
maskinfabrikken, efter at råjernspro- 
duktionen ophørte i 1972. 

På Norden ønsker vi WK hjertelig til 
lykke med denne velfortjente æresbe- 
visning. 

gad



  

Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget afholdt 

møde torsdag den. 10. fe- 

bruar 1977. 

Intern konference. 
Den 16. og 22. februar af- 

holdes der sikkerhedskon-= 

ference i selskabslokaler- 
né. 

Eksterne kurser. 
Hardy Nielsen deltager i 
tiden 17.-22. april i et 
sikkerhedskursus i Vejle, 
Henning Andersen og Leif 
Grlinnerup i tiden 9.-14. 
oktøber i Ebeltoft. 

Sikkerhedsinspektion. 

Sikkerhedsgruppen i D har 
foretaget uanmeldt inspek- 

tion og har fremsendt en 

virkelig fin rapport til 
sikkerhedsudvalget. Rap- 
porten vil blive opslået 
på tavlerne, og udvalget 

håber, at de grupper, der 
senere står for tur, også 
vil rapportere om evt; sa- 
ger, der bør rettes. 

Sikkerhedsområder . 
Hans Nielsen har lavet en 
skitse, der viser sikker- 

hedsgruppernes områder. 
Skitsen vil blive opslået 
på tavlerne. 

Øjensalve (Cincain). 
Øjensalve udleveres frem- 

over kun hos værkførerne 

Hans Nielsen og Flemming 
Jensen, hal M/N, og på 

udearbejde hos overværk- 

fører Jørgen Madsen og 
værkfører Hardy Nielsen.   

Lysstyrker i værkstederne. 
Der er blevet foretaget 

opmåling af lysstyrken i 
værkstederne. Denne viste 
sig at være i orden bort- 
set fra de steder, hvor 
der er udbrændte og snav- 

sede lysstofrør. Ole Niel- 
sen indhenter tilbud på 
rengøring og evt. udskift- 

ning af lysstofrør hos 
el-firma. 

Tårnkran. 

Tårnkranens sikkerheds- og 
driftsmæssige standard vil 
for eftertiden blive kon- 
trolleret af firmaet F. B. 
Krøll. 

Udsugning af røg. 
Begge udsugningsanlæggene 

ved skæremaskinerne er 
monteret og i brug. 

Støv fra stationære slibe- 
maskiner. 
Udvalget vil undersøge, 
hvad der kan gøres for at 
afhjælpe problemet. 

Båreskabe. 
Samtlige båreskabe på f£a- 
brikken er i januar måned 
blevet rengjorte. 

Indtrufne ulykker. 

15/12 1976, nal P: 
Tilskadekomne trådte for- 
kert på foden, da han vil- 
le træde ned fra en jern- 
bjælke. 
Fravær; 6 dage. 
Hændelsen skyldes: indtaget 

usikker stilling.     

4/1 1977, udearbejde: 

Ved udhugning af bolte 
i kædesektorer gled dor- 

nen, så venstre hånds 
pegefinger kom i klemme 
mellem kædesektoren og 
hammerskaftet. 

Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: ar- 

bejdsiver og manglende 
agtpågivenhed. 

5/1 1977, værksted D: 

Tilskadekomne arbejdede 
ved stikkemaskinen, da 
et stål sprang og ramte 
øjet. 
Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: hænde- 
ligt uheld. 

10/1 1977, kal P: 
Tilskadekomne var sammen 

med en kollega beskæfti- 
get med at hente materi- 

aler med en kran. I kra- 
nen hang der slyngkæder, 

og krogen i en af kæder- 
ne greb fat i en svejse- 
plan, der blev løftet så 

méget fra gulvet, at til- 
skadekomne fik føden un- 
der, og i samme øjeblik 
faldt krogen af, og svej- 
seplanen faldt med stor 
kraft ned over foden. 
Tilskadekomné kan takke 
sine sikkerhedstræsko 
for, at han slap fra-u- 
heldet med 4 brækkede tæ- 
er og ikke fik foden 
knust. 

Tilskadekome er optåget 
som æresmedlem i Tusind- 
benklubben i anledning af, 
at han ved brug af beskyt- 
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telsesfodtøj har undgået 
alvorlig fodbeskadigelse. 

Udvalget har modtaget end- 

nu et eksempel på, hvor 

vigtigt det er at anvende 
sikkerhedsfodtøj. 

Et stykke jern faldt med 
så stor kraft ned over 
foden på en af vore ma- 
lere, at læderet blev 

skåret tværs igennem på 
støvlen. Stålnæsen holdt, 
mén havde der ikke været 

anvendt sikkerhedsfodtøj, 

var der uden tvivl sket 

en alvorlig fodskade. 

  

Sikkerhedskonference 
Sikkerhedskonferencen 

blev afholdt i selskabs- 
lokalerne den 16, og 22, 
februar for Nordens sik- 

kerhedstjeneste, 

Dagsorden: 

11.30 Åbning af konferen- 
cen. 

12,15 Oplæg: Arbejdsmiljø- 
loven (pligter og 
ansvar). (FJ) 

Hvad er der sket af 

miljøforbedringer 
på NORDEN siden sid- 
ste sikkerhedskonfe- 
rence? (FJ) 
Spørgsmål og diskus- 
sion. 

13.15 Film nr. 1 (Ulykker 
kan undgås). 
Diskussion. 

14.00 Oplæg: Hvad forven- 
ter I af sikkerheds- 

arbejdet? Er vi "go- 

Held i uheld 

  

de" nok? Hvad kan vi 
evt. gøre bedre? (HN) 
Er kommunikationen 

sikkerhedsudvalg- 

sikkerhedsgrupper- 

médarbejder i or- 
den? (FJ) 
Spørgsmål, diskus- 
sion, 

14.45 Film nr. 21 og 23 
(Godt-Nok). 
Diskussion, 

15.30 Afslutning. 

På mødet fremkom der flere 

gode forslag til løsning 
åf de sikkerhedsmessige 

problemer på fabrikken. 
Dog kunne alle opgaverne 

ikke løses på mødet, men 
vil blive gennemgået af 
sikkerhedsudvalget, hvis 
kommentarer kan læses i 
næste nummer af OBS. 

Den 10. januar 1977 skete der på NORDEN et uheld, hvorved kleinsmed John 

Nielsen fik en svær svejseplan ned over den ene fod. 

Imidlertid brugte John Nielsen sikkerhedssko, 

for, at han slap fra uheldet uden varigt mén. 

og han kan givetvis takke dem 

John Nielsen er på grund åf brugen af beskyttelsesfodtøj blevet optaget som 
æresmedlem af Tusindbenklubben. 

Billedet viser værkfører Knud Ørvad, der overrækker medlemsbeviset til John 
Nielsen. 

 



  

   
1000-BEN 
KLUBBEN 

ÆRESMEDLEM NR. 238. KOPI 

Det erklæres herved at kieinsmed John Melsen, Suensonsgade 17, 

Aniborg, der er ansat på 

Maskinfabrikken NORDEN, afdeling af P,L.Smidth £ Co 4/5, Aalborg 

er optaget som æresmedlem af Tusindhenklubben i anledning af, at 

han ved brug af beskyttelsesfodtøj har undgået alvorlig fodbeska- 

digelse den 19. jan. 1977 j forbindelse med følgende tildragelse: 

John Nielsen ver summer med en kollegå beskæftiget med åt hente 

materialer med ef kran. I kranen hanøder slyngkæder, og krogen 

i en af kæderne greb fat i en avejseplen, der blev løftet så meget 
fra gulvet, at John Nielsen fik foden under. I samme øjeblik 
faldt krogen af, og svejseplanen faldt med stor kraft ned over 

hans fod. 

John Nielsen, der bar sikkerhedssko, ken uden trivl takke disse 

for, at han slap fra uheldet uden varigt nén. 

PEN, 

  

i 
les: SSGGSA 

Dato: 1977-02-07. Carsterm' Fållin 

ARBEJDERBESKYTTELSESFONDET 
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Mikkel-banden huserer på NORDEN 

Vort nye system med selv at kopiere tegninger efter micro-kort tegner Til 

at skulle blive en god investering. 

Vi havde i 2 uger besøg af Finn Mikkelsen og Jørn Petersen, fra henholdsvis 

arkiv-microsystem og hovedarkivet for micro-film, til at sortere 

vore tegninger og samtidig notere hvor mange nye film vi skal bruge. 

Der blev i denne periode frasorteret tegninger som fyldte lo 

påpiraffaldssække. Der blev skrevet 330 lister i format A4… 

På disse lister noteredes 24.000 tegningsnumre hvert 

med 7 cifre. Med tegningsstyklister og andet i 

  

   

  

   

  

   

  

   

  

vore kartoteksskabe er der i alt blevet 

skrevet 168.000 tal. 

Udover at det var en ganske 

betydelig hjælp for os, 

havde besøget 

af 

FLS-folkene den virkning, at 

vi har fået et ualmindeligt godt samarbejde 

igang, på den måde, at vi nu med den nys kontakt 

meget hurtigt får tegningsmaterialet frem. 

Det betyder meget med korte leveringstider på ordrer at 

kunne få filmene hurtigt frem. 

Udover at have skrevet de mange tegningsnumre op, skal 

tegningsforsendelsen igang med at fremstille de 23.000 film vi skal have. 

Der vil nok gå nogle måneder inden vi får disse tilsendt, 

da micro-afdelingen på årsbasis fremstiller ca. 65.000 film.



  

  

Hvad lægger du mest vægt på? 
Hvad synes du er vigtigst her i virksomheden: en venlig tone, en god 

løn eller mulighed for at kunne bruge dine evner? 

Hvordan de fleste afvejer det ene i forhold til det andet, fremgår af 

en rapport fra Jern- og Metalindustrien, Rapporten bygger på en række 

samarbejdsforsøg, som i 1971-73 gennemførtes på syv virksomheder: 

Danfoss, Haustrups Fabrikker, N. Foss Electric, SAS' tekniske afdeling, 

Nordiske Kabel- øg Traadfabriker, Højbjerg Maskinfabrik og Philips. 

Forsøgene blev fulgt af medarbejdere fra Institut før Organisation og 

Arbejdssociologi på Handelshøjskolen i København. Et af de mange re- 

sultater var en skala over, hvilke arbejdsforhold medarbejderne fandt 

mest betydningsfulde. 

Da redaktionsudvalget mener, at det kunne være af fælles interesse at 

undersøge, hvorledes en sådan skala ville blive prioriteret på NORDEN, 

har vi nedenfor aftrykt den pågældende skala i vilkårlig rækkefølge. 

Vi beder derfor dig om at give din mening til kende. Dette kan du gøre 

ved at sætte numre på den aftrykte skala i den rækkefølge, som du læg- 

ger mest vægt på. 

Som en belønning for dit arbejde trækker vi imellem samtlige indsendte 

besvarelser, som lægges i postkassen i kantinen inden l. april, lod om 

en halv flaske snaps. 

Interessant og varieret arbejde? 

Mulighed for at bruge sine evner? 

God løn? 

En venlig tone mellem gode arbejds- 
kammerater? 

En overordnet, som ikke er over én 
hvert øjeblik? 

En saglig overordnet, der er til at 
tale med? 

Gode arbejdsforhold, kantine- og 
garderobeforhold? 

  

Navn: 

Nr. : 

Afd.: 
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Sport 
Bordtennis: 

Slutstillingen ved Aalborg-mesterskabet 
1976 i de 2 rækker, vi deltog i: 

C-rækken 

Værft funktionær 2 
Posten 2 
Carl Christensen & Co. 
Nordjysk Kobling 
Norden 
Kgl. Grønlandske Handel 
Nellemann 
Icopal 

Universitetscenter io
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S. C. Sørensen 
Regnecentralen 
Park 2 
Limf jordsværftet 
Universitetscenter 4 

Dansk Transportcentral 

Nellemann 2 
Kgl. Grønlandske Handel 3 
Norden 2 o
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Dér vil igen i år blive afholdt klub- 
mesterskaber. Tilmelding til Henrik 
Steffensen (bordtennisudvalget) eller 

et andet bestyrelsesmed lem. 

Badminton: 

Der vil i år blive afholdt klubmester- 
skaber i damé- og herreklassen. .Nærme- 
re oplysninger om tid og sted vil blive 
meddelt senere. 

Skydning: 

Hvor er alle de mennesker, der godt 
kunne tænke sig at gå til skydning? 
Vi har mange ledige pladser. 
Nærmere oplysning kan fås ved henven- 
delse til Kurt M. Nielsen eller et an- 
det bestyrelsesmedlem. (Men det haster). 

Fodbold; 

Fodboldsæsonen står for døren, og alle, 
der måtte have interesse i at røre be- 
nene på fodboldbånen, bedes henvende 
sig til fodboldudvalget: Henning Ander- 
sen (udearbejde) - Keld Andersen - eller 

et andet bestyrelsesmedlem.   

Opslagstavle: 

Hvad er det for noget ? ? ? 

Idrætsforeningen har én opslagstavle 
i kantinen, hvor det sidste nye stof” 

om firmasport altid hænger, bl.a. tur- 
neringsplaner, kursusplaner, tilmel- 
dinger m.v. 

Med sportslig hilsen 
P-b.v. 

Kurt M. Nielsen 

p-S.: Har du nogle ønsker angående fir- 
masport, så henvend dig til be- 
styrelsen for Idrætsforeningen 

Norden. (Vi er til for dig). 

På grund af andet arbejde fratræder 
Erik Christiansen som kasserer for 
idrætsforeningen pr. 1. marts 1977. 

Med Eriks bortrejse har idrætsforenin- 
gen mistet en flittig og energisk ar- 
bejdende sportsmand og kollega. 

Du ønskes held og lykke med dit nye 
arbejde i fremtiden. 

p.b.v. 
Kurt M. Nielsen 

Ny klub på Norden 
Den 9. februar 1977 afholdtes ekstra- 

ordinært klubmøde efter ønske fra ude- 
arbejde, som ønskede at få klubben 
delt, så de fik en særskilt klub for 
udearbejde, 

Efter afstemning blev det besluttet at 
dele klubben. 

Der vil herefter (når godkendelse fra 
Sammenslutningen og Dansk Metalarbej- 
der Forbund foreligger) være to klubber 
for metalarbejdere på Norden. Klub 11 
på fabrikken og Klub 62 på udearbejde. 

Bestyrelsen 
Klub 11 
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