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HVER TING SIN PLADS - EN PLADS TIL HVER TING 

Orden ér ikke alené, at hver ting har sin plads, 

met at den er på plads.   
Man kan kende cå håndværker på den orden, han har 

i sine ting. 

se i øvrigt side 17.     
  
   



Personalebladet 

NORDEN-0BS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

—»= 

Ånsvarh. redaktør 

Frede Jensen 

Redaktionsudvalg 

Fréde Jensén 

Henry Nielsen 

Hans Pedersen 
Mogens Sall 

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 udlodning af 

medarbejderaktier 

til nytår 1978 

Ved udgivelsen af sidste 

nummer af OBS forelå kun 
en kort meddelelse om 
muligheden for tegning af 
medarbejderaktier. 

Forretningsudvalgets of- 

ficielle meddelelse lyder 
således; 

Bestyrelserne i FLS-Grup- 
pens to hovedselskaber, 

F. L. Smidth & Co. og 

Aalborg Portland-Cement- 
Fabrik, har vedtaget påny 
at give medarbejderne mu- 
lighed for køb af aktier i 
selskaberne på særligt 
gunstige vilkår. 

I efteråret 1975 traf de 
tø selskabers generalfor- 

samlinger en principbe- 
slutning om at stille et 

aktiebeløb på henholdsvis 
25 mill. og 10 mill. kro- 
ner til rådighed for med- 
arbejderne. Bestyrelserne 
blev bemyndiget til at 

foretage denne kapitalud- 
videlse ad én eller flere 
gange og at fastlægge 
vilkårene for aktieteg- 
ningen. 

Umiddelbart derefter blev 
de første aktier udbudt 
til parikurs, og tilbud- 
det blev modtaget meget 
positivt af medarbejder- 
ne. En ændring i aktie- 

selskabsloven muliggjorde, 

åt også de ansatte i en 

virksomheds datterselska- 
ber kan omfattes af reg- 

lerne for medarbejderak- 
tier, og herefter blev 

tilbuddet udvidet til og- 
så at gælde medarbejderne   

i de tilsluttede selskaber 
under FLS-Gruppen. 

Den første aktietegning 
resulterede i køb af i 
alt 3,1 mill. kroner F.L. 
Smidth-aktier og 1,5 mill. 
kroner Aalborg Portland- 
aktier. 

Nu forberedes et nyt til- 
bud om aktietegning, li- 
geledes til kurs 100. Al- 
le medarbejdere med mindst 
2 års anciennitet i FLS- 
Gruppen kan tegne hver 

1000 kr. aktier. Har man 
mindst 5 års anciennitet, 
kan der tegnes indtil 
2000 kr., og en ancienni= 

tet på 10 år og derover 
giver ret til tegning af 
indtil 3000 kr. åktier. 
Ancienniteten regnes pr. 

1, juli 1977. 

Tilbuddet vil skønsmessigt 
omfatte i alt 8600 medar- 

bejdere inden før FLS- 
Gruppen, og de aktiebeløb, 
der således stilles til 
rådighed ved den nye teg- 
ning, andrager ca. 12 
mill. kroner i F.L. Smidth 
& Co. og ca, 6 mill. kro- 
ner i Aalborg Portland, 

Der er ved denne tegning 
lagt vægt på, at medarbej- 
derne kan blive orienteret 

i god tid inden den offi- 
cielle aktietegning fin- 
der sted. Tegningen på- 
tænkes gennemført i løbet 

af efteråret, således at 
de nye medarbejderaktier 
kan udleveres omkring 
nytår 1978. Aktierne vil 
derefter bære fuldt ud- 
bytte for året 1978.



FLS har overtaget 50 % af 
aktiekapitalen i Pars Dan 
Denmark A/S, som altså 
derved indtræder i FLS- 

gruppen. Pars Dan har på 
trods af den korte tid, 

det har virket i Aalborg - 
ca. 2 år - opnået at bli- 
ve et velkendt firma på 
det lokale plan. 

Bygning af en olieplatform 
til det amerikanske firma 
Pool bragte ét nyt pust 
ind i nordjysk foretagsom- 

hed - det var første gang, 
man på disse kanter stif- 
tede bekendtskab med ud- 

styr for olieboring på 

søen - den såkaldte off- 
shore virksomhed. 

Pars Dan har ud over ar- 

bejdet med platformen løst 
forskellige opgaver inden 
for oliesektoren i Mellem- 
østen - hvor der i øvrigt 

har været drevet virksom- 
hed under samme navn tid- 

ligere. Der har været be- 
skæftiget op til 60 med- 

arbejdere ved disse ar- 
bejdsopgaver i de nyind- 

rettede værkstedslokalite=   

Pars Dan 
ter ved Grønlandshavnen. 

FLS' overtagelse af halv- 
delen af aktiekapitalen 
sker i forbindelse med et 
generationsskifte, og 

virksomhedens fremtidige 
leder er den 33-årige 

Niels Christian Friis, 
der gennem hele sin til- 
værelse har arbejdet in- 
den for olieboringssel- 
skaberne - både med prak- 
tisk driftsarbejde på 
forskellige planer og med 
krævende reparationsar=- 
bejde. 

FLS-maskinfabrikkerne har 
gennem lang tid arbejdet 
med undersøgelser af, 
hvilke arbejdsopgaver der 

kan findes uden for ce- 
mentsektoren - arbejdsop- 

gaver, der kan medvirke 
til at udjævne svingnin- 
ger i den beskæftigelse, 
cementsektoren giver. 
Gennem disse undersøgel- 
ser har off-shøre områ- 
det været i søgelyset, og 
det er klarlagt, at ma- 

skinfabrikkernes teknolo- 
giske stade befinder sig   

på et niveau, der er i 

overensstemmelse med de 

krav, der stilles til ud- 

styr inden for dette om- 

råde, 

Gennem mede jerskabet i 
Pars Dan er det opnået 
at komme nærmere ind i 
hjertet af off-shore 

industrien, og dette sker 

på et vigtigt tidspunkt, 
idet der i de kommende år 
kan førventes betydelig 
aktivitet i forbindelse 
med olieboringsaktivitet 
i de grønlandske farvan- 

de - og dette er jo i 

realiteten en slags 

"hjemmemarked" for dansk 
foretagsomhed inden for 

området . 

Der kan stilles forvent- 
ning om, at samarbejdet 
med Pars Dan på længere 

sigt vil. medføre, at ar- 

bejdsopgaver inden for 
off-shore sektoren vil 
kanaliseres ud til FLS- 

maskinfabrikkerne og der= 

ved medvirke til en sta- 
bilisering af beskæfti- 

gelsesforholdene. 

  

   



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 21. april 1977 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 
nært møde i samarbe jdsud- 
valget. 

Som suppleant for Mogens 

Sall og Hans Pedersen var 

mødt Henning Andersen og 
Tage Hansen. 

I mødet deltog maskinar- 
bejder Peder Christensen 

og lærling Preben Peder- 
sen som gæster. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Et kondensatorbatteri til 
el-anlægget til udjævning 
af den skæve belastning 
kommer i nær fremtid, 
Tilskud til sikkerhedsfoød- 
tøj er forhøjet. 
Spørgsmålet om sikkerheds=- 
fodtøj på udearbejde vil 
blive drøftet i afdelings- 
udvalget i nær fremtid. 
Vedrørende miniværksted 

arbejder det nedsatte ud- 
valg med undersøgelser af 
de på sidste møde rejste 
spørgsmål og kommer med 
en afklaring heraf, bl.a. 
under LTP's synsvinkel. 
Spørgsmålet om automater 
med håndrensemiddel vil 
blive behandlet på sikker- 
hedsudvalgets næste møde. 
Med hensyn til spørgsmålet 
om evt. vejføring tværs 

over Nordens arealer har 
vi endnu ikke modtaget 
endeligt svar, men selv om 
vejføringen tværs over 
arealerne droppes, kan 

kontorbygningen komme i 
fare, 

Der arbejdes videre med 
at søge Nordens havn lega- 
liseret for Maskinfabrik- 
ken Norden. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 

FORSKELLIGE UDVALG. 

Der fremkom forslag om, at 
de forskellige udvalgsbe- 
retninger - samt oversigt 

& 
  

over ordre- og produk= 
tionsforhold - sendes ud 
til SU-medlemmerne 1 uge 
før SU-mødet. 
Der har ikke været af- 

holdt møde i sikkerheds- 

udvalget siden sidste SU- 

møde . 

Frede Jensen omtalte et 

cirkulære, der er udsendt 
om, at der fra 1/4 kræ- 
ves kranførercertifikat 

til førere af kraner over 
5 t. Ændringen kan dog 
udskydes i 2 år, hvis man 
har folk, der er vant til 
åt køre med kranerne. Man 
vil søge at få Arbejds- 
tilsynets tilsagn om at 
køre videre foreløbig og 
så senere sende mgle 
folk på kursus. 
Referat af sikkerhedskon- 
ferencen er sendt ud til 

deltagerne og kommer i 
OBS. 
W. Kok oplæste referatet 
fra møde i kantineudval- 

Bet den 18. april. 
Henry Nielsen spurgte, om 

der skulle foretages en 
hovedrengøring i sommer- 
ferien, 
Henry Nielsen foreslog et 

højttaleranlæg sat op i 
kantinen. 

W. Kok gennemgik refera- 
terne fra møder i afde- 
lingsudvalgene, der alle 
har afholdt møde siden 
sidste SU-møde, 

Dagpengeudvalget oplyste, 
at der er en stigning i 

sygedage på ca. 20 % i 
sammenligning med sidste 

Ta 

I tilfælde af hyppigt sy- 
gefravær vil udvalget 
fremover skrive til de 
pågældende, at de - hvis 
ikke sygefraværet mind- 
skes - kan forvente brev 
med krav om lægeattest 
fra 1. sygedag. I øjeblik- 
ket modtager de pågælden- 
de brevet med krav om læ- 
geerklæring uden forudgå- 

ende varsel.   

Mogens Sall er indtrådt 

i redaktionsudvalget for 
OBS i stedet for Jørgen 
Thomsen. 
Det på sidste møde frem- 
komne forslåg til frem- 
gangsmåden ved arbejde- 
res fravær fra gruppen, 

der er nedsat for at se 

på personalepolitik, blev 
godkendt af SU. 

  

Staten har ingen penge- den har 

kun vores, 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 

TIONSFORHOLD. 

Med kendte ordrer og re- 

servationer er der i så- 
vel pladeværkstederne som 

i maskin- og montageværk- 
stedet fuld beskæftigelse 
til ferien og derefter for 

resten af året til 55 mand 
i pladeværkstederne, til 
10 mand i maskinværkste- 
det øg til 2 mand i møn- 
tageværkstedet. 

Jørgen Madsen redegjorde 
for udearbejdet. På Rør- 

dal er ovn 85 lige blevet 
færdig, hvorefter der er 
foretaget omgrupperinger, 

således at der er kommet 
& mand herfra til Dania, 

hvor årbejdet skal være 
færdigt til 15, maj, og 
vi kan blive nødt til i 
uge 18 at have 2-skiftet 
vagt på Dania. Der er 25 
mand på Rørdal, og der 
har været arbejdet i 
3-skiftet vagt i ovn 73. 
Her vil der være arbejde 
indtil St. Bededag og 

derefter til 10 mand i 

2 uger. Endvidere vil 

man gerne have 10 mand 

til disposition i juli. 
På DEF skal-der fast være



beskæftiget 3 mand hele 
sommeren og i uge 19 

4 mand ekstra, 
Der har været en henven- 

delse fra Sønderjyllands 
Maskinfabrik om at få 
14 mand i ugerne 29-32, 
nemlig 10 mand til Åbenrå 

og 4% mand til Studstrup- 
værket ved Århus. Der har 
i afdelingsudvalget været 
talt om åt henstille til 
folk åt henlægge ferien 
til et andet tidspunkt 

for at påtage sig disse 
opgaver, hvilket der ser 

ud til at være stemning 

for. 

W. Kok nævnte, at man er 

kommet ind i et nyt ar- 

bejdsfelt, som der er stor 

interesse for blandt med- 

arbejderne, nemlig rejse- 

arbejde for FLS, der har 
brug for montagefolk samt 

lagerfolk o.lign. De 2 
første er rejst til Kufa. 

Endvidere skal der en mand 

til Sumåtra i 2 år før at 
forestå lagerfunktionen i 
forbindelse med opførelsen 
af det nøglefærdige anlæg. 
Vi har haft opslag sat op 
for at se, om der er inte- 

resse herfor hos vore 

folk, og det viser der sig 

at være, idet vi har haft 

henvendelser fra ca, 20 

mand, der er interesseret. 

Vi har til et tysk firma 
afgivet tilbud på stålkon- 
struktion til en maskine 

til Vietnam til ca. 1/2 
mill. kr. og til levering 
sidst i september. 
Endvidere er vi indbudt 

til at være med i licita- 

tion på en kranbane på 
Frederikshavn Værft til 
op mod 1/4 mill. kr. 
Vi arbejder stadig på at 
komme ind på off-shore om- 
rådet. Firmaet Pars Dan er 
indtrådt i FLS-gruppen. 
Pars Dan beskæftiger sig 
med off-shore arbejde, og 

på længere sigt håber vi, 
at det kan give arbejde 
til maskinfabrikkerne. 
I forbindelse med off-shore   

deltager W. Kok i en rej- 
se til Texas i begyndel- 
sen af maj. 
Selv om vi har fået en 
ekstra ordre på skibssek- 
tioner, må vi se i øjne- 

ne, at det er et felt, 

der vil indskrænkes al- 
vorligt. 
Der er en hård konkurren- 

ce, og mange af de ting, 

vi får, vil blive til 
skrabede priser; det gæl- 

der også for FLS, at hvis 
vi ikke kan lave tingene 

til de priser, andre kan, 

så går ordrerne andre 
steder hen. 
Vi må i fællesskab søge 
at klare opgaverne med 

lavere tidsforbrug end 
hidtil til de tider, der 

er tale om. 

PUNKT 4: 

Der blev udleveret en li- 

ste méd punkter fra kon- 
ferencen, som der skal ar- 
bejdes videre med. Man 
var enige om at nedsætte 

5 grupper til løsning af 
disse punkter, De nedsat- 

te grupper skal fremlæg- 

ge skriftligt materiale 
til næste SU-møde. 

SU-KONFERENCEN. 

PUNKT 5: LIP. 

Projektgruppen for LTP 
har nu afsluttet arbejdet 
og udarbejdet en rapport. 
Der forestår en redige- 
ring, inden langtidspla- 
nen kan afleveres til 

godkendelse. 
Ud fra de undersøgelser 

og beregninger, der er 

foretaget, bl.a. gennem 

opstilling af forskelli- 
ge strategier, vises der 

hen på en fabrik, der ik- 
ke er meget forskellig 

fra fabrikken, som den er 
i dag, og som bygger på 

lav administrationsgrad, 
fleksibilitet samt et 
positivt medarbejderenga- 

gement . 
Strategien har været ind- 
Sående drøftet i projekt-   

gruppen og i mindre grup- 

per. 

Når den endelige rapport 

er udarbejdet, er det 
tanken at informere alle 
medarbejderne herom på 
et møde, 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Henry Nielsen foreslog 
foretaget en rundgang på 
fabrikken for at se på 
fliser, parkeringsplads 
m.V., hvor en istandsæt- 

telse er tiltrængt. 
Der var ønske om, at der 

kommer gæster med til SU- 
møderne fra begge grupper. 

Mødet hævet kl. 17,45. 

desuden havde jeg 
et meget aktivt sjæleliv 

  

HAN VAR ARBEJDSSKY 

- Må jeg få fri i efter- 

middag? Jeg skal ud for 

at finde et job til min 
kone. 

- Kommér De tilbage igen? 

- Nej, ikke hvis det lyk- 

kes. 

 



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 18. april 
1977 (Elmer Andersson var - grundet 

sygdom - forhindret i at deltage) med 

drøftelse af følgende punkter: 

1. Der er i dén seneste tid konstateret 
en generende lugt fra kloakkerne i 
bade- og omklædningsrummene - denne 

søges nu afværget ved en gennemskyl- 
ning af kløoakledningerne. 

2, Der kommer snårest forslag til de på 
sidste møde omtalte tegninger som 
propaganda for at spare på vand øg 
lys. 

i Bordene i spisesalen er nu også ble- 
vet malet, og der udtaltes tilfreds- 
hed med den valgte farve, 

==
 

Det blev aftalt at købe 3 nye påpir- 
spande til spisesalen samt 4 dørfjed- 
re til baderumsdørene. 

5. Efter vedtagelsen af at holde åbent 
for ca, 50 mand i de første 3 dage 
(= 4., 5, og 6. juli) af den samleé- 

de ferielukning aftaltes det, at 
fru E. Skov og Arne Christensen i 
god tid sørger for opsætning af et 

skilt, hvorpå skal stå de ting, det 
er muligt at få i kantinen i de 3 da» 
ge, samt at Helmuth Hansen laver en 
aftale med inspektricen for Rengø- 
ringsselskabet om en nødtørftig rén- 
gøring i de 3 dage. 

  
Før sidste gang, der er ikke kokusnedder     

Almindelig eller super? 

Legat 

  

Ved en højtidelighed i København fre- 
dag den 25. marts fik Ole Caspersen 
overråkt en legatportion af "Familien 
Kjærs Fond" for udvist flid og interes- 
se For pålagte arbejder - specielt stor 
aktiv indsats for, at afkorterværkste- 

det er bragt op på et niveau, der er 
præget af orden og god service. 

PÅ ovenstående billede hilser advokat 

Christian Kjær på Ole Caspersen, medens 

bestyrelses formanden, direktør N. 
Årnth-Jensen, ses i baggrunden,



Den moderne lille røde høne 
  

Fra Penwalt Corporation, et af 

USA's store gamle kemikaliefirmaer, 
har vi lånt et af vore barndoms 
eventyr fortalt på en ny måde. 

rar, f 

  

Der var engang en lille rød høne 

der gik og skrabede rundt omkring 
på gården indtil hun fandt nogle 
hvedekorn. Hun tilkaldte sine na- 
boer og sagde, ,,hvis vi sår denne 
hvede så kan vi få brød at spise. 
Hvem vil hjælpe mig med at så 

det?” 

.Ikke jeg.” sagde koen. 

  

Ikke jeg,” sagde anden. 
ulkke jeg,” sagde grisen. 
»Jkke jeg," sagde gåsen. 

»Så vil jeg,” sagde den lille røde 
høne. Og det gjørde hun. Hveden 
voksede sig høj og modnedes med 
gyldne korn, ,,Hvem vil hjælpe mig 

med at høste hveden?" spurgte den 

lille røde høne. 

lkke jeg,” sagde anden. 
»Det er uden for mit område,” sag- 

de grisen 
Jeg ville miste min anseelse," såg- 

de koen. 

Jeg ville miste min arbejdsløs- 

hedsunderstøttelse,” sagde gåsen, 

Så vil jeg," sagde den lille røde 

høne. Og det gjorde hun. 

Endelig blev det tid at bage brød. 
«Hvem vil hjælpe mig med at 
bage?" spurgte den lille røde høne. 

»Det ville være overarbejde for 
mig," sagde koen. 

»Jeg ville miste min understøttelse,” 
sagde anden. 

Jeg afbrød min uddannelse og har   

aldrig lært hvordan,” sagde grisen. 

"Hvis jeg skal være den eneste der 
hjælper er det diskrimination,” sag- 
de gåsen. 

"Så gør jeg det selv,” 
lille røde høne 
Hun bagte 5 brød og satte dem frem 
så naboerne kunne se dem. 

sagde den 

De ville alle have noget, ja de kræ- 
vede faktisk at få en del, men den 
lille røde høne sagde, nej, jeg kan 
godt selv spise de 5 brød." 

»Merindkomst,” råbte koen 

»Kapitalist, blodsuger," skreg an- 
den. 
»Jeg kræver ligeret!" råbte gåsen. 

Og grisen bare gryntede. Så malede 
de ,unfair" på nogle skilte, marche- 

rede rundt om den lille røde høne 
og råbte modbydelige ting.   

  
Da regeringsrepræsentanten kom, 
sagde han til den lille røde høne, 
»du må ikke være grådig.” 

=Men jeg har selv tjent til det," sag- 
de den lille røde høne. 

»Nemlig,” sagde repræsentanten. 
»Det er den vidunderlige, frie form 
for virksomhedsordning. Enhver på 
gården kan tjene så meget han øn- 
sker, men ifølge vore moderne re- 

geringsvedtægter må de produktive 

arbøjdere dele deres produktion 
med de dovne." 

Og de levede lykkeligt siden, også 
den lille røde høne, som smilede 
og klukkede, ,jeg er taknemmelig. 
jeg er taknemmelig." 

Men hendes naboer undrede sig 
over at hun aldrig bagte brød mere. 

 



Virksomhedskonference 
Tirsdag den 15. marts 1977 
afholdtes virksoømhedskon- 

ference for SU og afde- 

lingsudvalg med følgende 
emer: 

Samarbejde 
Afdelingsudvalg 

Antal deltagere: 30 

Mødeleder: Konsulent John 

Frandsen, AOF 

John Frandsen indledte med 

at omtale ideen med konfe- 
rencen: åt lave en brain- 

storming på samarbejdet på 
Norden. Det var indtryk- 

ket, at samarbejdet på 

Norden fungerede nogenlun- 

de godt og tilfredsstil- 

lende, men det kunne sik- 

kert blive bedre. Man øn- 
skede at få ideer frem til 
et bedre samarbejde, men 
det måtte ikke forventes, 
at problemerne kunne løses 

på mødet; de ville indgå 
i SU-arbejdet som en 
check-liste før at komme 

videre. Konferencens ud- 
gangspunkt og mål var 
spørgsmålet om at komme 
videre i samårbejdet. 

Willy Kok: Hensigten med 
mødet er at få en debat 

sat i gang om problemer af 
fælles interesse. 

Samarbejdsaftalen nævner 

bl.a. som 2 af målene: 
øget konkurrencedyglighed 

for virksomheden og sik- 
ring af arbejdstilfredshed 

blandt medarbejderne. 

Nogle af midlerne til at 

opnå disse ting er delege- 

ring af ansvar og beføjel- 

ser til den enkelte medar- 
bejder, så han er medbe- 
stemmende med hensyn til 

sin arbejdssituation. 

Henry Nielsen henviste 

til afsnit 3 i SU-afta- 

len, der nævner, åt en af   

SU's opgaver er at virke 
for, at det størst mulige 

antal af de ansatte enga- 

geres i det daglige sam- 
arbejde, og at udvalget 
skal arbejde for at til- 
vejebringe og bevare gode 
og rolige arbejds- og be- 

skæftigelsesforhold i 
virksomheden samt øge de 
ansattes trivsel og tryg- 

hed og deres interesse i 

forbedring af virksomhe- 
dens drift og konkurren- 
cemæssige stilling. 

Herefter opdeltes delta- 
gerne i 4 grupper til be- 

svarelse af følgende 
gruppespørgsmål : 

Gennem ØBS bliver der gi- 

vet information om SU og 

sikkerhedsarbejde - er 
denne information forstå- 
elig? 

SU har påbegyndt opbyg- 
ning af en personalepoli= 

tik. Hvad betragter grup- 
pen som det vigtigste i 

en sådan politik? 

Kan vi forbedre det dag- 
lige samarbejde mellem 
ledere og medarbejdere? 

Hvorledes fungerer samar- 
bejdet mellem medarbejder- 
grupper i forskellige af- 
delinger - hvilke fakto-= 
rer mener gruppen fremmer 
et bedre samarbejde? 

Hvorledes mener gruppen, 

vi kan forbedre det dag- 
lige samarbejde - så bl.a. 
aftalte regler m.m. over- 
holdes? 

Der findes utvivlsomt på 
Norden en masse gode ide- 

er - hvordan mener grup- 

pen, at vi kan få folk ud 
"af busken" med disse - 
der tænkes her på ideer 
til bedre samarbejde, me-   

todeforbedring og bedre 

trivsel? 

Der opstår tit misforstå= 
elser på NORDEN. Kan grup- 
pen påpege nogle grunde/ 
årsager til disse misfor- 

ståelser? 

Hvad kan vi efter gruppens 

mening gøre for at undgå 
disse misforståelser? 

Et udpluk af svar fra 

srupperne: 

Referater fra. SU og sik- 

kerhedsarbejdet er stort 
set forståelige. 
Det foreslås, at der imel- 
lem udgivelsen af OBS kom- 
mer opslag på tavlerne om 
ting, der kan have inte- 
resse for medarbejderne, 

men disse opslag bør dog 

mange gange suppleres med 
anden form for informa- 

tion. Som eksempel kan 

nævnes, at det ved anta- 

gelse af en mester ikke 
er nok at informere herom 
i et opslag, men vedkom- 

mende bør desuden vises 

rundt og præsenteres for 

de folk, han skal arbejde 

Sammen med. 

Det vigtigste ved en per- 

sonalepolitik må være 

at politikken bliver ned= 

fældet, så alle kender 
den, og 

nyansættelse finder 
sted efter faglig préø- 

ve eller på en måneds 
prøvetid. Hvis manden . 
ikke falder til, spør- 
ges i andre afdelinger, 

om man her kan bruge 
ham, Hvis manden falder 

til, skal han have sam- 
me løn som andre i af- 
delingen. 

w a 

Det daglige samarbejde 
mellem ledere og medar- 

bejdere kån forbedres 

ved åt løse problemet an- 
sående formiddagspau-



sen. En legalisering 
heraf vil kunne for- 
bedre samarbejdet mel- 
lem værkførere og med- 
arbejdere. 

ved hen ad vejen at løse 
opståede problemer, 

ved at udligne planlægnin- 
gen de forskellige af- 
delinger imellem - 
specielt når det ene 
værksted er længere 
fremme end det andet. 

ved bedre orientering fra 
SU-møderne ved op- 
slag - også forlods 
for dagsordenen. 

Der menes at være en vis 

antipati mod udluftnings- 
anlæg i hal R, idet man 
synes, anden anskåffelse 
er vigtigere. 

Der ønskes en mere åben 
debat og ingen spårekniv 

ved udvalgsmøderne. 

Der er mange små punkter, 
der kan løses i det dag- 

lige og således ikke be- 
høver at komme med på af- 
delingsudvalgsmøderne. 

Forslag til metodeforbed- 
ringer kan fremkomme ved 
afholdelse åf idémøder. 
Endvidere kan man opsætte 
en forslagskasse til for- 
slag til forbedringer, 

evt. med præmiering. 

Et bedre samarbejde fås 
ved bedre information, 

hvorved der også kan und- 
gås misforståelser. 

Der ønskes en bedre de- 
tailplanlægning og til- 
rettelæggelse af arbejdet, 
hvilket også giver en bed- 
re trivsel, 

Oplæg fra Willy Kok og 
Henry Nielsen: Hvad øn- 

sker vi at bruge afde- 
lingsudvalgene til? 

Willy Kok: Afdelingsudval- 

gene er oprettet af SU   

som permanente udvalg - 
de knytter sig til SU - 
de refererer til SU - men 
de går på ingen måde i 
stedet for SU. Når afde- 
lingsudvalgene er nedsat, 
skyldes det 2 faktorer: 
1) SU har ønsket at afla- 
ste sig for de specielle 

ting, som omhandler for- 
hold i en enkelt afde- 

ling, således at SU i 
videst mulige omfang ta- 

ger sig af de mere gene- 

relle ting - rammerne - og 
etablérer lokale grupper, 
der har mere specialviden 
om forholdene i de enkel- 
te afdelinger. 
2) for åt den enkelte af- 
deling kan få et apparat 
til at være med til at 
øve indflydelse på sin 
egen arbejdssituation, 
hvilket også er,i overens- 
stemmelse med samarbejds- 
aftalen, og hvori der må 
ligge et kolossalt enga- 
gement. Det kunne være 

indretning af forholdene 
i værkstederne, forslag 
til investeringer i nye 
maskiner, afdelingens bud- 
getter, produktionsforhol- 
dene fremover, beskæfti- 
gelsesforholdene og mange 

andre ting. 

Henry Nielsen: Vedrørende 
hvilken kompetence afde- 
lingsudvalgene har, så 

tror jeg, at SU ikke i 
tilstrækkelig høj grad har 
udarbejdet klare reg- 

ler for afdelingsudval- 

gene. 

Ved en konference for år 
tilbage snakkede vi om 

nøjagtig de samme ting 
som i dag. Vi må passe på, 
at konferencen i dag ikke 

munder ud i det samme. 
Afdelingsudvalgene må sør- 
ge for, at det ikke sker, 
og erindre os om det. Der 
må udarbejdes klare ret- 
ningslinier for afdelings- 
udvalgene,   

Herefter var der debat om- 
kring spørgsmålet i oplæg- 

get: 

Vagn Olesen ønskede, at 
der kom et par stykker fra 
afdelingerne méd til mes- 
ser, når der skulle købes 
nye maskiner, da det er 
folkene, der skal bruge 

maskinerne, hvortil W. 
Kok svarede, at det bliver 
praktiseret, men måske for 

lidt. 

Carsten Jul efterlyste 
tilbagemelding, når man 
havde stillet forslag til 
budgetter. 

Mogens Sall mente ikke, 
der var for mange afde- 
lingsudvalg. Udvalgene 
havde på deres egen ar- 
bejdsplads et stort an- 
svar for, at kommunika- 
tionen kom videre. Kom- 
munikationen tilbage fra 

SU-møderne var ikke i or- 
den - selve rammerne var 
i orden, men de skulle 
følges op, og det var af- 
delingsudvalgene forplig- 

tet til, 

John Frandsen sluttede 
med en tak til deltager- 

ne i mødet og henviste 

til de mange opgaver, 
der var samlet, og som 
nu måtte gennemdrøftes 
i SU og kommunikeres ud, 
Det var hans indtryk, at 
samarbejdet på Norden 
ikke var så dårligt, men 
at man kunne finde en bed- 
re måde at løse opgaverne 
på. 
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Kufa 
Når Kufa-fabrikken, medio 
1978, kører på fuld pro- 
duktion, vil der være fire 
ovne, hver på 1500 t/24 t, 
i drift. 

Hver af disse ovne har 
én vægt på 1472 t, og med 
en diameter på omkring 
5,5 m har der været store 
problemer allerede under 
transporten til stedet. Alle 
ovnrør, løberinge og bæ- 
reruller måtte grundet de 
store dimensioner trans - 
porteres gennem ørkenen 

ad en 400 km lang rute 
uden ordentlig vej. Ovn- 
rørene er, stadig grundet 
den vanskelige transport, 
leveret i kortere sektio- 
ner end normalt,så lagrin- 
gen af dem tog godt med 
plads. Det kræver 45 
svejsninger at samle et af 

de 200 m lange ovnrør. Af 
disse foretages 30 på jor- 
den, hvor ovnrørene læg- 
ges på ruller, og de re- 
sterende 15 er lufisvejs- 
ninger, der udføres når 

ovnen er lagt op på plads 
og færdigoprettet, Opret- 
ningen vanskeliggøres en 
del af de store tempera- 
tursvingninger. Målinger- 
ne må foretages før solen 
står op, idet ovnen udvi- 
der sig ca, 70 mm i læng- 
den udelukkende på grund 
af solens varme. 

På nuværende tidspimkt, 
medio februar, er der lagt 
næsten tre ovne op, og 
forberedelserne til oplæg- 
ningen af den sidste er 
færdig. Når alle fire ovne 
er oppe, vil det give bed- 
re plads, og den svære 
transport af ovnrør på 
pladsen vil ikke længere 

være et problem, 
Der er nu io hovedopga- 

ver tilbage, foruden udmu- 

ringen, nemlig Unax kø- 
leren og kædesystemet. 
For at disse 2 arbejdsop- 
gaver skal køre uafhæn- 
gigt af hinanden, undlades 
en ovnsvejsning og ovnrø- 

ret deles i to, De to ovn- 
halvdele kan således tør- 
nes uafhængigt af hinan- 

den, og de to arbejdsope- 
rationer vil ikke være af- 
hængige af hinanden. 

Udmuringen af ovnene, 
kølerne og røgkamrene 
lettes en del af, at der er 
tale om 4 ens ovne. Såle- 
des vil udmuringen af ovn- 
røret blive foretaget ved 
hjælp af en specielt kon- 
strueret maskine, der ved 
hjælp af et hydraulisk sy- 
stem, holder stenene på 
plads. 

Det er ei imponerende 
syn at se de store ovne si- 
de om side, Når ovnrøre- 
ne er på plads, ser det ud 
som om fabrikken er klar 
til at køre, men der er 
meget arbejde at udføre 
endnu, før alt det elektri- 
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ske, kontrolsystemerne 

samt småtingene er fær- 
dige, og der kommer ild 
i brænderen., For første 

Kufa 
Vand fra Eufrat 

Til Kufa-anlægget, som 
er en vådfabrik, bliver 
der bygget et vandværk 3 
km fra selve fabrikken 

ved bredden af floden 
Eufrat. 

Montagen af den lange 
ø400 mm vandledning, som 
forbinder vandværket med 
fabrikken, begyndte først 
i august 1976, Man starte- 
de med at lægge de 6 m 
lange PVC rør ved lednin- 
gens laveste punkt, nede 
i en daddelpalmelund, som 
strækker sig i et bredt 
bælte langs med fløden. 
Arbejdet var hårdt for 
montagefolkene, når so- 
len hver dag ved middags- 

tid brændte ubønhørligt, 
så temperaturen kom op 
på ca, 50"C, 

Monberg & Thorsen 
havde udført udgravningen 

leg 
Vandindtag, set fra flo- 

den. 

ovns vedkommende skulle 
det gerne ske i juni måned 
dette år, 

JMan 

  

af den 1,6 m dybe rende, 

hvori rørene blev nedlagt. 
Udgravningen var vanske- 
liggjort af grundvandet, 
som det viste sig stod 
knap en meter fra jord- 
overfladen, Man var der- 
for nødt til at etablere 
flere drænpumper langs 
renden for at holde den 
fri for vand, Udover pro- 

blemer med grundvandet 
havde man også proble- 

  

mer med bøndernes van- 
dingskanaler, som flere 
steder krydsedes af ud- 
gravningen til vandlednin- 
gen. Det var svært at for- 
klare bønderne, atdeien 
periode ikke måtte benyt- 
te deres kunstvandingsan- 
læg. Det skete også et par 
gange,at de startede deres 
vandingspumper, så ud- 
gravningen blev oversvøm- 

met. 
Samtidig med montagen 

af vandledningen begyndte 
man først i september 
montagen af selve vand- 
værket nede ved floden. 
Den første aktivitet var 
montagen af accelatoren, 
Denne består af et cirku- 
lært betonbassin, hvori 
der er monteret en kegle- 
formet ståltank med fire 
udfældingskamre og en 
rotor i midten. Når vand- 
værket bliver sat i drift, 

vil de værste urenheder i 
flodvandet blive sedimen- 
teret fra i accelatoren, og 
som slam blive pumpet 
tilbage i floden. 

Midt i november begynd- 
te montagen af "Filter, 
Chemical and Pumphouse", 
som bl.a. indeholder de 
tre 100 hk/225 m”/h pum- 
per, der pumper vandet 

op til fabrikken. 
Montagen af Waterplant, 

populært kaldet Vandplan- 

fm TÆREN    
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ten, afsluttedes med de to 

sugeledninger fra floden, 

og Low Lift Pumphouse 
and Clorine Room, hvor 

flodvandet tilsættes klor 
inden det pumpes til ac- 

celatoren. 
I dag, den 12, marts, 

tre dage før prøvekøringen 

af vandværket starter, er 
montagen næsten afsluttet, 

og man er ved at fylde 
olie og fedt på maskineri- 
et. Vandværket vil få en 
kapacitet på 450 m' /h, 
hvoraf en del vil komme 

de mange europæere i 
Kufa-lejren til gode. 

HBJo/Kufa 

Børnehaver og skoler 
I lejren er der stillet et 

forsamlingshus til rådig- 
hed for grupper af foræl- 

dre, som ønsker at drive 

f.eks. børnehave. Der 
nedsættes en bestyrelse 

valgt på en generalforsam- 
ling, hvortil alle med til- 
meldte børn har adgang. 

Der er dannet to børne- 
haver og to skoler med 

henholdsvis dansk og 
fransk personale, som 

lønnes af forældrene. Det 
grundlæggende princip for 

sådanne aktiviteter er, at 
alle børn i lejren skal ha- 

ve adgang. 

HPH/Kufa 

Vandindtag, set fra flo- 
den mod "Low Lift Pump- 
house", 

Indistria Pesada 
Den 27. januar blev Indi- 

stria Pesada F.L. Smidth 
indviet under overværelse 
af guvernøren fra staten 
Minas Gerais, Dr. Aureli- 
ano Chaves, samt andre 
civile og militære øvrig- 
hedspersoner. Tillige var 
repræsentanter fra vore 
kunder, leverandører og 
banker tilstede, mens FLS 
København var repræsen- 

teret af direktør M,Halbye, 
underdirektør W, Holst 
Petersen og overingeniør 

J. P. Nielsen. 
I alt mødte der cirka 

200 indbudte frem til høj- 
tideligheden, der begynd- 

te med, at det danske flag 
under afspilning af "Kong 
Christian" blev hejst af 
handelsråd Allan Maltarp, 
mens det brasilianske na- 
tionalflag, statens og 
byens flag blev hejst af 
henholdsvis guvernøren, 
borgmesteren og direktør 
M. Halbye under afspilning 
af den brasilianske natio- 

nalsang. 
Under selve indvielsen 

bød ingeniør Ib Jacobsen 

fra FLS-Brazil velkommen 

og redegjorde for baggrun- 
den for fabrikkens opførel- 
se, samt takkede for sam- 
arbejdet og støtten fra de 
lokale myndigheders side. 
Borgmesteren understre- 
gede i sin tale fabrikkens 

store betydning for byen, 
mens guvernøren i en im- 

proviseret tale frembragte 
en smuk hyldest til Dan- 
mark med en tak til F.L. 
Smidth for dets bidrag til 
Brasiliens udvikling og 
sluttede med de bedste 
ønsker for fabrikkens 

fremtid, 
Der var endelig en rund- 

gang på fabrikken, der 
sluttede af med en frokost 
i fabrikshal nr, 1, der i 
dagens anledning var pyn- 
tet og dækket op til de 200 
gæster. 

Indistria Pesada F,L. 
Smidth har p.t. ca. 100 
ansatte og er i fuld gan 
med at afvikle ordren p 
den 1000 ts udvidelse til 
Companhia Cearense de 
Cimento Portland, der til- 
hører Votorantim-gruppen. 
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Klub 62 
Under henvisning til notat i OBS nr, 1 

1977 meddeles herved, at godkendelse af 
særskilt klub for udearbejde foreligger. 

Behovet for en sådan klub er opstået 
gennem flere års erfaring for, at pro- 

blemerne var for forskellige og i for 
lang afstand af fabrikken til, at en 

samlet klub kunne klare dem eller være 
interesseret i dem. 

Fordelene ved oprettelse af den nye 
klub skulle gerne vise sig at være 

bl.a., at den mere direkte og dermed 

smidigere kontakt til ledelsen skulle 
resultere i bedre arbejdsforhold, nem- 

mere forhandling af løn og i det hele 

taget en forbedring i det daglige sam- 

arbejde mellem ledelse, værkfører og 
arbejder. 

Ligeledes må det absolut være en fordel 
for alle parter, at der fremover findes 

et bestyrelsesmedlem som kontaktperson 

på de forskellige udearbejdspladser, i 

det omfang dette lader sig gøre - en 
person, der har indsigt i og er i nær 

kontakt med de forskellige problemer, 

der kan opstå, hvorefter en del kan 1ø- 
ses bedre og direkte på arbejdsstedet. 

Mogens Sall 
Henning åÅndersen 

Bent Jørgensen 

Peder Holst 

Erik Thomsen 

BESTYRELSEN 
KLUB 62 

  

      

Klub 11 
På klubbens generalforsamling den 15. 
april 1977 blev der valgt 2 nye besty- 
relsesmedlemmer, så bestyrelsen nu be- 

står af: 

Henry M. Nielsen, formand 
Egon Olesen, kasserer 
Peder Christensen 

Willy Jacobsen 
Jacob Rohde (ny) 
Bjarne M. Pedersen (ny) 
Preben Pedersen (lærlingere- 

præsentant) 

  

- Kan De nævne et eksempel på Deres 

store evner som sælger? ” 

-= Ja, jeg har engang solgt en malke= 
maskine til en husmand, som kun havde 

én ko. 
- Ja, det var naturligvis dygtigt, men 

da ikke ligefrem fantastisk. 
- Jo, for jeg fik koen i udbetaling.



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Til sikkerhedskonferen- 
cen, der blev afholdt i 

selskabslokalerne den 
16. og 22. februar, var 
indbudt fabrikkens sik- 
kerhedsrepræsentanter og 
suppleanter samt en re- 
præsentant for lærlinge- 
ne. Konferenceleder var 

konsulent John Frandsen, 

KOF. 

Møderne blev indledt med 
en gennemgång af arbejds- 
miljøloven, og hvad der 
var sket af miljøforbed- 
ringer på fabrikken siden 
sidste konference, 

Derefter var der diskus= 
sion om, hvad vi forven- 

ter os af sikkerhedsar- 
bejdet, om vi er "gode" 
nok, og om vi evt. kan 

gøre det bedre. Der blev 
også talt om kommunika- 
tionen mellem medarbej- 

der, sikkerhedsgrupper og 
sikkerhedsudvalg. 

På mødet blev der vist 
tre udmærkede film: 

Færre ulykker på arbejds- 

pladsen. 

Personlige beskyttelses- 

midler. 

Ulykker kan undgås. 

Oplæggene og filmene gav 

stof til en afsluttende 
diskussion om nedenstå- 
ende punkter: 

14 

  

Røgmålinger. 
Rapporten over røgnålin- 
gerne, foretaget af En- 

viroplan, blev diskuteret 

og kommenteret. 

Regulativer og instruk- 

tioner. 

Regulativer og instruk- 
tioner fra sikkerhedsud-= 

valget vil blive forsynet 
med en rubrik, der viser, 

at man fremover kan se, om 
regulativerne bliver set 

af begge repræsentanter. 

Gulvafwærkning . 
Der blev ytret ønske om en 

gulvafmærkning i samtlige 

værksteder, hvor det er 

praktisk muligt at respek- 
tere sådanne afmærkninger. 
En sådan afmærkning er al- 
lerede foretaget i enkelte 

værksteder, og sikkerheds- 
udvalget henstiller til de 
øvrige sikkerhedsgrupper 

at se på sagen. 

Løftestropper. 
Nyindkøbte løftestropper 
(wire - kæde - reb) skal 

være mærket med max. be- 
lastning. 

Plakatserier. 
Der kom forslag til en ny 

sikkerhedskampagne ved 

hjælp af plakatserier. 

Sikkerhedsbriller. 
Sikkerhedsudvalget gør op- 
merksom på, at sikkerheds- 
briller med styrke på for-     

langende og uden bereg- 

ning kan leveres med si- 

deskærme . 

Røgklasse. 
Elektrodepakkerne er mær- 

ket med Røgklasse 2. Den- 
ne klassifikation er, ef- 
ter hvad der bliver op- 
lyst fra ESAB, kun gæl- 
dende for Sverige, og 
man kan formode, at et 
dansk regulativ vil ligne 
det svenske. Noget dansk 

krav om røgdeklarationer 
foreligger tidligst udar- 
bejdet sidst på året, 

Støvmasker . 

Der blev gjort opmærksom 
på, at flere af medarbej- 
derne ikke anvendte støv- 

måsker, bl.a. målerne, 
Derfor henstiller sikker- 

hedsudvalget til alle, at 
de beskyttelsesmidler, der 
er til rådighed, anvendes. 

Sikkerhedsfodtøj. 

Man ønskede tilskuddet 
til køb af sikkerhedsfød- 

tøj forhøjet. Dette er 

ændret, og fra 1, marts 
1977 er beløbene: 

Træsko y. kr. 30,- 
Sko, støvler %. kr. 40,- 

Rundsav. 
Der blev spurgt, om sik- 
kerhedsforanstaltningerne 

ved rundsaven uden for 
hal 5 var tilfredsstil- 
lende. Sikkerhedsgruppen 
i hal S$ vil undersøge sa-



  

gen. 

Palleordning. 
Det viser sig, at palle- 
ordningen ikke bliver re- 

spekteret efter regulati- 

vet. 

Arbejdstøj. 

I en af de viste film var 
et eksempel på den risiko, 
der kan være forbundet med 
at gå i løsthængende ar- 
bejdstøj eller tøj i dår- 
lig stand (laset).- Samme 
problem blev behandlet på 
sidste udvalgsmøde, og 

der var enighed om, at 

dette ikke kunne accepte- 

res, 

Rengøring og oprydning. 
Rengøring og oprydning i 

værkstederne er stadig et 
problem. Derfor håber sik- 
kerhedsudvalget, at alle 
fremover vil være interes- 
seret i og behjælpelige 
med at holde orden. 

Industristøvsuger. 

I forbindelse med rengø- 
ringen kan nævnes, at den 

nye industristøévsuger i 

hal S har vist sig effek- 
tiv. 

Tid til sikkerhedsarbejde. 

Spørgsmålet, om der er tid 
nok til sikkerhedsårbej- 

det, blev rejst og disku- 
teret. Sikkerhedsudvalget 
mener, den nuværende ord- 
ning fungerer tilfreds- 
stillende. 

Bore- og skæreglier. 
Sikkerhedsudvalget vil un- 
dersøge, om der er risiko 

ved åt anvende de typer 

bore- og skæreolier, vi 

har på fabrikken, og har 
derfor bedt sikkerheds- 
gruppen i værksted D kom- 
me med en indstilling. 

Gaffeltruckens løftekapaci- 
FEE. 

Gaffeltruckens løftekapåci- 
tet blev omtalt, da der i   

nogle tilfælde var konsta- 

teret overbelastning. Der 
var også set eksempler på 
persontransport. 

Møder. 
Det blev foreslået, at 
sikkerhedsgrupperne holdt 
et møde ca, en uge inden 

udvalgsmøderne og fremkom 
med evt. kommentarer til 
sikkerhedsarbejdet. 

  

Ovennævnte punkter vil 
blive gennemgået og fær- 
digbehandlet af sikker- 

hedsudvalget. 

Der var tilfredshed med 
møderne, der denne gang 
var koncentreret om de 
sikkerhedsproblemer, fa 
brikkens sikkerhedstjene- 
ste daglig kom ud for. 

  
Ja, der har været en masse telefonop- 

ringninger. men desværre ingen til Dem.   

Humoristisk set — 

  

Grunden til, at så man- 

ge køber bil, er den, at 

man skal betale kontant, 
når man kører i sporvogn. 

Jeg kan lide at bringe 

dyret frem i manden, 

fortrinsvis en mink. 

Professor R,, som har 

fuldført et kapitel i 
sit religionshistoriske 

arbejde, funderer over 
det skrevne. 
- Dette er der ikke mere 

end to, der forstår, nem- 

lig Gud og jeg. 

Fjorten dage senere læ= 

ser han det atter igen- 

nem. 

- Nu ér der ikke mere 
end én, som forstår det, 

og det er Gud. 

Ey



På rejse 

IRAK 

Efter anmodning fra FLS-H blev NORDEN 
bedt om at stille tv montører til rå- 
dighed for montagearbejde på det KUFA- 
anlæg, som FLS har under opførelse i 
TRAK. 

Imellem de henvendelser, vi fik, blev 
Jens Andreasen øg John Nielsen udvalgt. 

  

  

Efter nogle hektiske dage med forbere- 
delse af afrejsen med bl.a. ansøgning 

om visum, lægeundersøgelse for trope- 

egnethed, vaccination, pas med 3 ekstra 
billeder samt ikke mindst (forstå det 
hvem der kan) et krav fra de irakske 
myndigheder om, åt hver af de herrer 

selv medbragte 40 pasbilleder, starte- 
de de to medarbejdere mandag den 18/4 

1977 ud på den spændende opgave. 

Varigheden af arbejdet vil strække sig 
over ca. 4-5 måneder. 

Da der fra FLS' side er blevet stillet 
NORDEN i udsigt, at der fra tid til 
anden kan blive tale om, at NORDEN vil 
blive anmodet om at stille montører til 

rådighed for løsning af opgaver i ud- 

landet, håber vi, at det pionerarbejde, 
som JÅ og JN er startet på, må blive 
løst til FLS' tilfredshed. 

FJ   

USA 

Fabrikschef Willy Kok rejser den 29/4 
til Houston i USÅ for at deltage i en 
udstilling og konference for off-shore 

industrien. Besøget vil vare ca, 8 da- 
ge. 

WK har lovet redaktionen, at han til 
næste nummer af ØBS vil fortælle om, 
hvorledes turen er forløbet. 

Hovedbrud 

  
Opgaven denne gang går ud på at finde, 
hvor mange trekanter deune figur inde= 

hølder. 

Skriv løsningen enten på nedenstående 

kupon eller blot på en lap papir for- 
synet med nummer og navn og læg den i 

postkassen i kantinen eller på udear- 
bejde (Rørdal). 

Mellem de rigtige løsninger, der skal 
være indsendt senest 23. maj 1977, træk- 
kes lød om en hålv flaske snaps. 

Løsningen er: 

NE. 

Navn 
 



  

Cyklontårn på Dania 
Cyklontårnet, som blev omtalt i sidste 

nummer af OBS, er nu blevet færdigbyg-= 
get, og vi vil her give en beskrivelse 
af, hvorledes fremstillingen forløb. 

Tårnet blev fremstillet i 7 sektioner, 
og produktionen af de enkelte sektio- 
ner foregik således, ar dele af sek- 
tioner blev fremstillet hjemme på Nor- 
den for derefter at blive samlet nede 
på Dania. 

De enkelte sektioner bestod af plat- 
form med tilhørende søjler samt dele 
af trapper og gelænder og var således 

umiddelbart klargjort til slutmontage 
af tårnet, som bestød i at stable dis- 
se sektioner oven på hinanden. 

Fremstillingen af tårnet startede ca, 

9/2 hjemme på Norden, og den 24/2 
startede man nede på Dania méd at fær- 
diggøre de enkelte sektioner. 

  

Slutmøntagen af tårnet var tilende- 

bragt ved udgangen af uge 712, og vi 
overholdt dermed den af FLS ønskede 

byggetid på 7 uger. 

Fremgangsmåden ved bygningen af dette 

tårn har vist sig at være et skridt i 

den rigtige retning, og erfaringerne 

fra denne opgave vil utvivlsomt kunne 
danne grundlag for, at lignende opga- 

ver løses efter de samme principper.   

LÆSERNE L 

    

Ris, ros og positive forslag 

til forbedringer m.m. hører 

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

  

Oprydning 

Det er opmuntrende at se det initiativ, 

der fra ledelsens side er taget til at 

slippe af med resterne af den gamle rå- 

jernsmentalitet, og med dette ord mener 

jeg den tendens, der har været til at 

lade alting ligge og flyde tilfældigt. 
Jeg håber, at oprydningen bliver ført 
igennem overalt, for der er stadigvæk 
områder, hvor tilfældigheder er afgø- 
rende for tingenes plåcering. 

Det er min tanke, at afdelingsudvalgene 
med jævne mellemrum går deres værkste- 

der og områder omkring kritisk igennem 

med henblik på at kassere det, der ikke 
bliver brugt mere, og får sat resten i 

system. 

Jeg er bekendt med, at der mangler mand- 
skab til at rydde op og feje i enkelte 
værksteder, men tror på, at ledelsen er 

sig sit ansvar bevidst på dette område 
og finder en løsning på problemet. 

Der er selvfølgelig mennesker, som over-= 
hovedet ikke kan begribe, at det er nød- 

vendigt at skabe et bedre arbejdsmiljø, 
men flertallet kan sikkert ligesom jeg 

glæde sig over, at der eksempelvis bli- 
ver malet i et værksted. Spørg blot 

mandskabet de steder, det er gjort, om 

hvad de synes det betyder. 

Det er ønskeligt, om Nørden fra at være 
den mest beskidte og forurenende virk- 
somhed (råjernstiden) kunne blive et 
eksempel for andre og måske engang uden 

at prale bruge byens slogan let omskre- 

vet til: I Aalborg viser Maskinfabrikken 
Norden vej. 

Jørgen Kristensen 

maskinværkstedet 
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Sådan blev resultatet 
I sidste nummer af OBS foranstaltede redaktionen som bekendt en intern under- 

søgelse, der gik ud på at prioritere en skala med forskellige spørgsmål. Resul- 

tatet af denne undersøgelse viser vi i nedenstående skema for henholdsvis værk- 

steds- og udearbejdsfolk. 

Til sammenligning har vi aftrykt det udfald, der blev resultatet af en rapport 
udarbejdet af Jern- og Metalindustrien, og som mn kom frem til på de syv virk- 
somheder: Danfoss, Haustrups Fabrikker, N. Foss Electric, SAS'tekniske afdeling, 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Højbjerg Maskinfabrik og Philips. 

  

  

    

      

Prioritering 

NORDEN De syv 

Spørgsmål Værksted Udearb.afd. virksomheder 

Interessant og varieret 
arbejde 2 3 FA 

Mulighed for at bruge sine 
evner 5 2 7 

God løn 1 5 5 

En venlig tone mellem gode 
arbejdskammerater 7 6 1 

En overordnet, som ikke er 

over én hvert øjeblik 3 4 3 

En saglig overordnet, der 
er til at tale med 4 i 2 

Gode arbejdsforhold, kanti- 

ne- og garderobeforhold 6 7 6   
  

Redaktionen har ikke på nuværende tidspunkt yderligere bemærkninger til ovenstå- 

ende resultat. Vi håber, at der til næste nummer af OBS vil foreligge kommentarer 

fra medarbejderne, 

Vinder 
Den heldige vinder ved lodtrækning Hundreder af kvinder sukker efter en 
blandt de indsendte besvarelser blev mand, der vil befri dem for otte timer 

FRUENEESERE på et kontor, for at de kan arbejde 

maskinværkstedet fjorten timer hjemme. 
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Sport 
På general forsamlingen, der afholdtes 5. april 1977, blev følgende valgt til be- 

styrelsen: 

Formand; Kurt M. Nielsen 

Kasserer: Leif Hånsen (nyvalg) 

Sekretær: Keld Andersen 

Badminton: Karl J. Jensen 

Bordtennis: Henrik Steffensen 

Billard: Henning Nielsen 

Fodbold: Viktor Jørgensen (nyvalg), Henning Andersen og Kurt M. Nielsen 

Festudvalg: Leif Hansen, Karl J. Jensen og Kurt M. Nielsen 

Revisor: Palle Nielsen 

Uddrag af beretning på generalforsamlingeni 

Klubbens medlemstal var pr, 1. januar 1977 101 medlemmer, der fordelte sig med 
71 aktive og 30 passive, en lille fremgang fra sidste år. 

Badminton er en afdeling i stor fremgang; dét fremgår af tilmeldingerne til klub- 

mesterskaberne for damér og herrer, dér er under afvikling, Der vil blive kåret 
en mester i hver klasse, 

Angående anskaffelse af eget billardbord har bestyrelsen undersøgt, hvad et bil- 
lardbord m.v. vil koste. Vores økonomi er desværre ikke til eget bord. Der er 
blevet talt méd fabrikkens ledelse om det økonomiske og behovet for et bord. 
Vi ser i øjeblikket ikke en løsning på dette problem hverken økonomisk eller 
behovmessigt, men så lang tid der er dækning til "bordpenge", ser jeg en stor 

fordel i det nuværende, 

Fodboldholdet blev vinder af FLS-turneringen.og skal Kristi Himmelfartsdag til 
København for at forsvare dette mesterskab, 

Det er i år 25 år siden denne klub blev startet, helt nøjagtigt den 3. juli 1952. 
Bestyrelsen har af praktiske grunde besluttet at flytte festdagen til lørdag den 
27. august 1977. Nærmere herom vil blive meddelt senere, 

N"LIMFJORDSLØBET' 1977 

Er du interesseret i at deltage i "Limfjordsløbet" 1977 ? 

Liste for tilmelding er ophængt på vores tavle i kantinen. 

Nærmere oplysning ved henvendelse til Kurt M. Nielsen. 

Husk at tilmelde dig senest den 2. maj 1977. 
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FODBOLD 1977 

DAG 

Mandag 

Onsdag 

Tirsdag 

Onsdag 

Onsdag 

Mandag 

Mandag 

Onsdag 

Onsdag 

Mandag 

Mandag 

DATO 

18/4 

20/4 

26/4 

4/5 

11/5 

16/5 

23/5 

25/5 

1/6 

6/6 

13/6 

17.30 

18.35 

17.30 

18.35 

17.30 

19.40 

17.30 

19.40 

18.35 

17.30 

17.30 
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DN 
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HOLD 

Norden-Kommunedata 

Hospitalet-Norden 

Posten-Norden 

Norden-Malerne 

Lærerne-Norden 

Norden-Bilka 

Provinsbanken-Norden 

Norden-Brugsen 

Aalborg kommune -Norden 

Sundby-Norden 

Norden-Aalborg Værft 

p.b.v. 

Kurt M. Nielsen 
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