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1GE le kgl MASKINFABRIKKEN. NORDEN - AALBORG 

Valg af medarbejderrepræsentanter til NORDENs bestyrelse 

Valget den 26. april 1978 gav følgende resultat: 

Bestyrelsen: Tillidsmand Møgens Sall 
Tillidsmand Henry Nielsen 
Kasserer N. Aa. Nørgaard 

Suppleanter: Maskinarbejder Egon Olesen 
Værkfører Flemming Jensen 
Maskinarbejder Erik Thomsen 

Stemmeprocenten var 76,9. 

Medårbejderrepræsentanter ér herefter: 

Bestyrelsesmedlemmer 

  

    Henry Nielsen 

79 
67 
55 

131 

38 

stemmer 

stemmer 

stemmer 

stemmer 
stemmer 
stemmer 

Suppleanter 

    
    

Egon Olesen 

Flemming Jensen 

VALGUDVALGET



Personalebladet 

NORDEN-OBS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

<=> 

åÅnsvarh., redaktør 
  

Frede Jensen 

Redaktionsudvalg 

Frede Jensen 

Henry Nielsen 

Tage Hansen 
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. 
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Ved en højtidelighed i Køben- 

fredag den 17. marts 
fik Tage Hansen overrakt en 

legatportion af "Familien 
Kjærs Fond" for udvist flid, 
initiativ og megen interesse 

for de pålagte opgaver. 

1.6.78: 
Arne Firring Andersen udlært 
som pladesmed 

  

Tirsdag den 11. april fejrede Tage Sø- 
rensen sit 25 års jubilæum på NORDEN. 
Tage Sørensen blev i sin tid ansat som 
en slags altmuligmand i ovnhuset, og 
det var meget interessant under jubilæ- 
umssammenkomsten at høre Tage berette 

om sine oplevelser fra 
I dag er Tage Sørensen 
"Merke-Tage", idet han 
resse og omhyggelighed 
bet med mærkning af al 

råjernstiden. 
mest kendt som 

med stor inte- 
varetager job- 

det gods, der 
skal afsendes fra fabrikken. 

På ovenstående billede overrækker Knud 
V. Jensen jubilaren fabrikkens gave.



  

   
   

I 1968 kunne man i Aal- 
bort Stiftstidende læse 
en artikel med overskrif- 
ten "Nyt på Norden - 
skibssektioner" 

Det var på daværende tids- 
punkt noget opsigtsvækken- 

de, at en cementfabrik 

pludselig begyndte at 
fremstille sektioner til 

skibe - men initiativet 

måtte ses i tråd med de 
bestræbelser, der blev 
foretaget for at afstive 
den vaklende råjernspro- 
duktion, og som bl.a, in- 
debar en beskeden start på 
en maskinproduktion. 

Disse første skibssektio- 
ner var beregnet til Aal- 
borg Værft, og med dette 
tiltag blev der indledt 
et samarbejde, som nu har 
stået på i 10 år, og i 
den tid er der passeret 
et utal af skibssektioner 

gennem Nordens pladeværk- 

steder. Sektionerne er i 

færdig tilstand sendt ad 
søvejen - over Nordens 

kaj - til deres endelige 
bestemmelsessted på bed- 
dingen på Aalborg Værft. 

En helt nøjagtig opgørelse 
over mængden af sektioner, 

der er fremstillet i løbet 
af de 10 år, foreligger 
desværre ikke - men efter 

et realistisk skøn bliver 
det til noget i retning af 

ca. 16.000 t - og dette 
svarer til, at Norden i 
10 års-perioden har "frem- 
stillet" stålarbejde til 
ca, 5 hele nybygninger af 
den størrelse, som Aalborg 

Værft normalt fremstiller. 

Et af de smukkeste skibe, 

Cement-Jern Konsortiet »Norden« 
I Aalborg forbindes almindeligvis 
med fremstilling af -våjern, mens 
det er mindre kendt, at fabrikken, 
ger er en afdeling af F. 1. Smidt & 

Farpt ”fdeling for   
som Aalborg Værft har byg= 
get til dato, er den ny- 
lig fuldførte englands- 

færge "Dana Anglia", ny- 
bygning 210 - som netop 
er sejlet ud på sin jom- 

fruréjse. Norden har til 
dette skib fremstillet 
975 t stålarbejde ud af 
totaltonnagen på 4,500 t.   

Her ør Aalborg Værfts sotre BØ »Ava-Thor«, ved at jempa en af 

i skibssektionerne over på en lægter, som »Goliath« slæbte ti! værftet. 

Nyt på ,,Norden” 

Skibs-sektioner 

  
M/S Dana 

ilårs skibsar- 
bejde på NORDE 

  

udmærmét havn, er det muligt at 
sende sektionerne til værftet ad 
søvejen. 

Værftet leverer selv råmaterlalet 
I afmærket og tilpastet stand, så 
det ble+ samles" på »Norden«s ma- 

, Am gen 
  

Aalborg Stiftstidende 9/10 1968 

Norden er på grund af sin 
gode beliggenhed med egen 
havn velegnet til frem- 
stilling af skibssektio- 
ner, og der er grund til 
her i 10-året at udtrykke 
håb om, at der også frem- 
over vil være behov for 

Nordens indsats på skibs- 
bygningsområdet. 

Anglia 

 



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 27. april 1978 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 
nært møde i samarbejdsud- 
valget. 

Som suppleanter for N. Aa, 

Nørgaard og Bjarne Maylann 
var mødt K. Debell og Vil- 

ly Jacobsen. 

PUNKT l: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER . 

Vedrørende den tidligere 

omtalte vejføring har kom- 
munen meddelt, at man 

fastholder de oprindelige 

planer, som vil blive 
fremsendt til byrådet. 
Der har været afholdt møde 
med kommunen i forbindelse 

med en påtænkt marina med 

campingplads øst før fa- 

brikken. Det er planen at 

bygge et 3 m højt dige med 
bevoksning af hensyn til 

støj. 

Kommunen arbejder videre 

med projektet med rens= 

ningsanlæg vest for fa- 
brikken. 
Spørgsmålet vedrørende 

godkendelse af havnens 

status er endnu ikke af- 

klaret. 
Familieaftenerne er fast- 

sat til 19. og 26. maj. 

Angående rejsearbejde var 
der ønske om, at medarbej- 
derne får en bedre infor- 
mation før afrejsen. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 

FORSKELLIGE UDVALG. 

Sikkerhedsudvalget har ik- 

ke afholdt møde siden sid- 
ste SU-møde. 
Med hensyn til undersøgel- 
se af støv i ovnene på 
Rørdal er der lavet 2 ana- 

lyser, og det er oplyst, 

hvilke typer masker der 
skal bruges. Der mangler 
nu en analyse over støvets 

indhold. 
Sve jserøgudsugningen er 

ved at være i orden for   

hele fabrikken. 
Det er aftalt, at der 
kommer en repræsentant 

for udearbejde med på 
sikkerhedsudvalgsmøderne. 

Der afholdtes møde i kan- 

tineudvalget den 17. a- 
pril. 

Referater fra afdélings- 
udvalgsmøderne er sendt 
rundt til afdelingsud- 
valgsmedlemmerne til ind- 

sættelse i de udleverede 
ringbind og til opslag i 
afdelingerne, ligesom de 
er sendt til SU-medlem- 
merne sammen med dagsor= 

denen. 

Udvalget, der er nedsat 

for at undersøge mulighe- 
den for flextid, er frem- 
kommet med et forslag til 
SU vedrørende en forsøgs= 

ordning, hvor der kan 

vælges mellem 2 arbejds- 
tider, kl. 6-14.30 eller 

kl. 7-15.30. Spørgsmålet 
diskuteredes, og SU var 

principielt enige i en 

prøveordning. Af hensyn 

til planlægning m.m. vil 
det i afdelingerne blive 
undersøgt, hvor stor til- 
slutning der vil være til 
den tidlige arbejdstid, 

  

Takket være edb-tek- 

nikken kan man nu få 
stress uden større 

anstrengelse ....- 

  
  

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 

TIONSFORHOLD. 

Der er med kendte og re- 
serverede ordrer fuld be- 

skæftigelse i 2. kvartal. 

I pladeværkstederne er 
der beskæftigelse til ca. 
40 mand i 3. og 4. kvartal 

(45 %), i maskinværkste- 
det til ca. 6 mand i 3. 
kvartal (35 %) og i mon- 
tageværkstedet til ca. 3 
mand i 3. kvartal (45 %). 
Udearbejde: Der er på Rør- 
dal beskæftigelse til 27 
mand i ca. 4 uger, på DEF 
til 2 mand i ca. 1 uge, 

på Lindholm til 2 mand i 
ca. 1 uge og på rejsear- 
bejde til 7 mand i ca, & 
uger. Jørgen Madsen nævn- 
te, at Sønderjyllands Ma- 

skinfabrik ønsker 10 mand 
til Enstedværket til tur- 
binemontage i ugerne 

25-31. Rørdal ønsker 8-10 
mand i 3 uger i juli til 
cementmøllerierne. 
Frede Jensen oplyste, at 

Norden skal afgive tilbud 

til FLS på en broskraber. 
Bevillinger: Der er fore- 
taget følgende investe- 
ringer siden sidste møde: 
Elektrisk gaffelstabler 
til magasin, reoler til 
magåsin, punktudsugning 

af svejserøg i værksteder- 
ne M, N og P, 2 natriums- 
lamper til pladsen, 3 stk. 
elektromekanisk lastbe- 
grænsningsudstyr til hal 
R og P, Coles mobilkran, 
Rivol drejebænk til ma- 
skinværkstedet, Grenen 
pladevalse til hal N, 
TOS bore/fræseværk til 
maskinværksted, 2 TOS 
drejebænke, hydraulisk 
presse til hal U, Clark 
gaffeltruck til male- og 

pakkeafdelingen, varevogn, 
Storno radioanlæg, 5 t 
rullebuk til hal P, rønme- 
måskine til maskinværk- 
sted og svejseværker, sli- 

bemaskiner m.v.



PUNKT 4: LÆRLINGE. 

Henry Nielsen mente ikke, 

at turnusordningen for 
lærlingene fungerede til- 

fredsstillende. Ligesom 
lærlingene frå pladeværk- 
stederne kommer i maskin- 
værkstedet, skal lærlin- 
gene fra maskinværkstedet 
også i pladeværkstederne. 

Man vil nu se på spørgs- 
målet og finde frem til 
en tilfredsstillende ord- 

ning. 

PUNKT 5: PUNKTER FRA SU- 
KONFERENCEN 15/3 1977 
(AFDELINGSUDVALG) . 

SU diskuterede punkterne 
vedrørende afdelingsud- 
valg, herunder mulighe- 
den for åt nedsætte ti- 

méeforbruget i forbindelse 
med fremstillingen af 

broskraberen, hvorpå der 
skal afgives tilbud. 
Der var enighed om til 
næste SU-møde at komme 

med forslag til, hvorle- 
des afdelingsudvalgene 
skal køre. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Henty Nielsen ønskede en 
revision af det nuværende 
lønsystem. Han mente ikke, 
at måden at lave akkorder 
på var tilfredsstillende. 
Der var enighed om at 
nedsætte et udvalg til 
at se på spørgsmålet og 
finde frem til et bedre 
lønsystem, der også må 
gælde for udearbejde. 
Udvalget bestående af 

Henry Nielsen og 5. Krogh 
Sørensen udpeger de øvri- 
ge deltagere i udvalget 
og fremkommer med en rap- 

port til næste SU-møde. 

Mødet hævet kl. 17.50.   

Fra 

Sikkerheds- 

fronten 
Sikkerhedsudvalget har 
fra overlæge J. Thuesen, 

Lungeklinikken, modtaget 
nedenstående skrivelse; 

"I forlængelse af tidli- 
gere samtaler om rønt- 
genundersøgelse af svej- 

serne i Deres firma skal 
jeg herved meddele, at 

der ikke er grund til at 

foretage en sådan under- 
søgelse, Udsættelse for 

svejserøg giver normalt 

ikke forandringer, som 
kan ses på et røntgen- 
billede af lungerne. 

Tidligere tiders masse- 
undersøgelser for tuber- 

kulose er nu afskaffet. 
I dag undersøges kun 

visse grupper, som er 

omfattet af Sundhedssty- 
relsens cirkulære af 

1.6.1975, som vedlægges 
i kopi. 

Har en person vedvaren- 

de lungesymptomer, bør 

han primert henvende sig 
til egen læge." 

Da der ikke har været af- 

høldt sikkerhedsudvalgs- 

møde siden den 9. febru- 

ar, Vil sagen blive fore- 
lagt på næste sikkerheds- 
udvalgsmøde. 

BEB 

Kør ikke som om du ejer 
vejen ... men som om du 

ejer bilen,   

Klub ll 
ORIENTERING FRA KLUBBENS 
GENERALFORSAMLING : 

Der blev vedtaget følgen- 

de: 

Klubbens regnskab vil for 

fremtiden blive fremlagt 
skriftligt på generalfor- 
samlingen. 

Klubkontingentet forhøjes 

med 25 øre. 

Spørgsmålet om oprettelse 
af en fællesklub drøfte- 

des. Der var enighed om, 

at bestyrelsen forhandler 

videre og kommer med en 

orientering inden eventuel 

oprettelse af fællesklub. 

Dér har været forhandling 

om flextid i sommerhalv-= 

årer. Resultatet skal 
godkendes i samarbejds- 

udvalget, inden det træ- 

der i kraft. 

Følgende blev valgt til 

bestyrelsen: Bjarne M. Pe- 
dersen, Peder H. Christen- 
sen og lærlingerepræsen= 
tant Kim Nielsen. 

Bestyrelsen er herefter: 

Henry Nielsen, formand 

Villy Jacobsen, næstfor- 

mand 
Egon Olesen, kasserer 
Peder H. Christensen, 

sekretær 

Ejarne M. Pedersen 

Svend Åre Thomsen 

Kim Nielsen, lærlingere- 
præsentant 

GE 

De tekniske fremskridt 

har hverken forbedret 
mennesket eller vejret.
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FLS-Lebanon 
FLS-USA's E bestyrelse har 

I på et møde 
den 9, marts 
besluttet at 
udnævne Finn 
Axel til direk- 
tør for fabri- 
kation ved 
FLS-Leba- 

non med virkning fra 1, 
april 1978, Udnævnelsen 
skal ses på baggrund af 
de glimrende resultater, 
Finn Axel har nået i le- 
delsen af Lebanon maskin- 
fabrikken. 

OFF 

  

Corcemar 
Den endelige kontraktun- 
derskrift med Corpora- 
cion Cementera Argen- 
tina S, Å, om levering af 
udeter til tre af Corce- 
mar's cementfabrikker i 
Argentina fandt sted den 
3.2,78 på selskabets ho- 
vedkontøor i Cordoba. For 

F.L. Smidth underskrev 

ingeniørerne Mogens Holt 
og Erik Selioft, 

Vor leverance omfatter 
udstyr og service for i 
alt godt 120 mill. kroner 
til Corcemar's fabrikker 

i Mendoza, Yocsina og 
Pipinas, som derved vil 
kunne forøge den samlede 
produktionskapacitet med 
ca, 850, 000 tons cement 
pr. år. 

Billedet fra underskri- 
velsen viser fra venstre: 
Corcemar-koncernens 
vicepræsident, ingeniør 
Marcelo Garlot, overin- 
geniør Mogens Holt og 
civilingeniør Erik Seltoft, 
FLS-H, og i baggrunden 
den argentinske ingeniør 
Novillo. 

EIS 

FLS-USA 
Vi er fortsat i færd med 
at modernisere vor orga- 
nisation, således at vi kan 
nå frem til en yderligere 
uddelegering af arbejdsop- 

  

gaver og ansvar. Dette 
skulle aflaste vore ledere 
for nogle af deres arbejds- 
byrder og samtidig udvide 
vor organisation og dens 
muligheder med henblik 
på virksomhedens forven- 
tede vækst. 

Følgende ændringer i 
organisationens sammen- 
sætning trådte i kraft 1 
marts 1978: 

Økonomi- og 
Regnskabsafdeling 

Arbejdet og personalet i 
denne afdeling vil blive 
organiseret i tre grupper 

under ledelse af følgende: 
assisterende økonomichef 
George F, Grana, hoved- 
bogholder John Curry og 
Ted Lee, der er blevet 
udnævnt til leder af debi- 
torbogholderiet. George 
F. Grana vil fortsat være 

stedfortræder for økono- 
michef Joseph S, Katzel, 
og de to andre ledere rap- 
porterer til førstnævnte i 
tilfælde af, at økonomi - 
chefen ikke er til stede. 

Afdelingen for 
Teknisk Bistand 

En af teknisk afdelings 
funktioner er at sørge for 
udsendelse af ingeniører 
til assistance for kunder i 
forbindelse med montage, 
drift og reparationer af 
udstyr. Igennem flere år 
er dette arbejde blevet ud- 
ført med stor dygtighed af 
Poul Oxenbøl. Ordreafvik- 
lingsafdelingen er forny- 
ligt blevet lagt ind under 

salgsafdelingen, og dette - 
kombineret med vort ønske 

øge og forbedre vor 
service over for kunder- 
ne - resulterede i, al der 
vil blive oprettet en ny i 

tleling for teknisk bistand 
i forbindelse med teknisk 
afdeling. Denne nye afde- 
ling vil også blive ansvar - 
lig for moniage-, vedlige- 
holdelses- og driftsinstruk- 
ioner, der anvendes af 
idstatiøonerede ingeniøre 

om af 
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Øverst fra venstre: Mr. 
Niels Kirk, Mr, Ted Lee, 
Mrs, Georgina E. Ozga 
og Mr. William E, Sturs- 
berg. 

og af kunder samt for teg- 
ningsarkiver og reproduk- 
tionsfunktionen. 

Niels Kirk er udnævnt 
til leder af afdelingen for 
teknisk bistand, Han skal 
også tage sig af patentan- 
liggender og visse andre 
sager, og han kommer til 
at referere til Jørgen 
Emsbo, teknisk direktør, 

Personale- og 
Kontorfunktionen 

Georgina E, Ozga er ble- 
vet udnævnt til assisteren- 
de personalechef og Wil- 
liam E, Stursberg er ble- 
vet udnævnt til bygnings- 
tilsynsførende, Beøge re- 
fererer til chefen for per- 
sonale- og kontorfunktio- 
nen, Richard Quixano, Jr, 

OFF/FLS-US   

Wazo Hill 

FRA JOHN NIELSEN HAR VI 
MODTAGET FØLGENDE INDLÆG: 

Lige en hilsen hernede fra 

Tanzania. Jeg håber, I 
trives hjemme i kulden al- 
lesammen. 

Nu skal jeg prøve at for- 
tælle lidt om det hernede. 

Jeg var i København om 

fredagen, inden jeg rejste 

om søndagen, og det var 

med det resultat, at jeg 
fik 15 kg mere at slæbe 
på, men jeg fik da også 
penge og billet herned til, 
Nå, men det bliver så søn- 

dag, og jeg skal rejse fra 
Aalborg kl. 13.15, men det 
bliver først kl. 14.30 på 
grund af tåge; så kommer 
jeg til København og skal 
afsted derovre fra kl. 
17.50, men det bliver først 
kl. 19.15. Endelig kom 
jeg afsted, og det var en 

tur på ca. 14 timer; 
jeg lander så næste dag 
kl. 9.30 i varme op til 
25 grader. Der står man så 

og sveder og venter på at 
komme gennem tolden. Det 
varer en evighed; hernede 
skal vi have et stempel i 
passet for at kunne komme 
ud igen, og det fik jeg 

selvfølgelig ikke (men jeg 
skal have arbejdstilladel- 
se, så det betyder ingen- 

ting). Efter en time slap 
jeg endelig ud af tolden,   

og der stod så vor montage- 
leder Erik Petersen (han 
har forresten monteret 

Ovn 6 på Rørdal). Derefter 
gik turen ud til det hotel, 
jeg skulle bo på, og det 
er et flot hotel. 

Jeg var godt træt efter så- 
dan en tur, så jeg sov til 
næste morgen, og så gik tu- 
ren op til WAZO HILL, som 
fabrikken hedder, 

Da jeg rejste fra København, 
fik jeg at vide, at de skul- 
le starte op til februar; 
det bliver først til juli, 
regner de med, men det kan 
godt blive udskudt en gang 
til. 

Jeg skulle så med Erik ud 
åt se fabrikken og se, 

hvor langt de var kommet, 
også for at se, hvad jeg 
skulle tage mig til. Det, 
jeg skal lave hernede, er 
at se efter, om de laver 

det efter FLS' anvisnin- 
ger, og det, jeg skal se 
efter, ér råmølle, filter, 
cyklonforvarmer, cyklon 
og separator samt noget 
af rørarbejdet, men det 
går meget langsomt, så 

nu har jeg også klinker- 
transporten. Jeg blev 
helt rundt på gulvet og 
sagde til Erik, at det har 
jeg sgu ikke ret meget 
forstand på, men han sag- 
de, åt det gjorde ikke 

noget, det skulle jeg nok 
få, bare jeg hørte efter, 
og det skal jeg lige love 
for, det går meget bedre 
nu: 

  

 



Den første måned, jeg var 
her, gik jeg rundt med 
Erik, og nu går vi det 
hele efter en gang om da- 
gen. Ellers går jeg og 
passer mig selv, men nok 
om det, jeg vil lige skri- 
ve om, hvor meget der er 
færdigt hernede. På ovnen 
mangler alle kølerne og 
udmuringen, separatoren 
er næsten færdig, cyklonen 

er færdig, men så mangler 
der en masse rørarbejde, 
Vi har lejerne til filtret 
oppe og to portaler lavet 
færdige. Klinkertranspor- 
ten er lige begyndt, og 
på cementmøllen har vi 
lige lagt lejepladerne ned. 
Råmøllen er i dag blevet 
lagt i lejerne. 

Alt arbejde bliver lavet 
af afrikanere og indere. 

Hernede får vi foruden 
vort hoøtelophold 52,50 

tz. sk, og det er ca. 
45 kr. om dagen. For det 
skal vi holde vask, drikke, 
cigaretter og sæbe. 

Der skal bygges et turn- 

key projekt i Tanga, og 

det skal starte i juni 
måned. Dernede har FLS 
bygget 10 huse. Det er 

det samme montagefirma, 

der skal lave det, som 
laver Wazo Hill (DEWETO) - 
FLS har lovet Deweto de 
6 af husene, så der er 

kun 4 huse tilbage. Der 

bliver altså ikke så gode 
boligmuligheder dernede, 
og jeg tror ikke, at kost- 

pengene bliver større, end 
de er her. Skal der folk 
derned, så gør dem den 
tjeneste åt spørge FLS om 
kostpenge og boligforhold 
og hvordan det ellers er 

dernede. 

Mange hilsener fra 

John   

Rejsearbejde 
På samarbejdsudvalgsmø- 
det har der været stillet 
en del spørgsmål vedrø- 
rende rejsearbejde for 
F. L. Smidth & Co. i ud- 

landet. 

Som følge heraf har man 
besluttet at lave en ny 

øg revideret liste over 
de medarbejdere, der er 
interesseret i ovennævn- 

te. Alle interesserede, 
også de som tidligere 
har meldt sig, bedes hen- 
vende sig til Henry Niel- 
sen, Mogens Sall eller 
Tage Hansen. 

Samtidig med tilmeldin- 
gen bedes man oplyse 
ønsket om rejsearbejdets 
maksimale varighed, even= 

tuelle sprøgkundskaber 
og specielle kvalifika- 
tioner med hensyn til 
arbejdets art. 

  

- Hvem? ... Husets herre? 

ja, det er vistnok mig!   

Arbejdstid 
Som det fremgår af refe- 
ratet fra SU, er der enig- 

hed om at indføre en for- 
søgsordning - som fore=- 
slået af den nedsatte 
arbejdsgruppe - vedrøren- 

de aftalt flextid gælden- 
de for medarbejderne i 

værkstederne på selve fa- 

brikken. 

Forsøgsordningen gælder i 
tidsrummet 16.5.1978 til 
31.8.1978 og skaber mu- 
lighed for, at den enkel- 
te medarbejder kan vælge 
at arbejde efter den nor- 
male arbejdstid eller i 
tiden 6.00 til 14.30. 

Reglerne for den forsøgs- 

vis indførte ordning fin- 
des opslået i alle afde- 
linger, og det er pointe- 

ret, at ordningen kun kan 

benyttes i det omfang, det 
er foreneligt méd gruppens, 
sjakkets eller afdelingens 
tarv. Det er således vig- 
tigt, at fabrikkens eks- 
terne forbindelser og kon- 
takter altid skal kunne 
fungere tilfredsstillende 
inden for den normale ar- 
bejdstid kl. 7.00-15.30. 

Den enkelte medarbejder, 

der ønsker at arbejde ef- 
ter den nye arbejdstid, 
må rette henvendelse her- 
om til sin respektive 

værkfører, og aftalen 
gælder for mindst en løn- 
periode ad gangen. 

Det er vort håb med ind- 
førelsen af denne ordning, 
at der derved imødekommes 
ønske fra de enkelte med- 
arbejdere om større selv- 
stændighed og ansvarsfø- 
lelse, og at fabrikkens 
konkurrenceevne og den 
enkelte medarbejders triv- 
sel derigennem forbedres.
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Bevar fatningen - hvis du ikke er uddannet såmarit, så afhold dig fra at agere 
læge - og dine gode råd kan du skænke til giro 7000413. 

Tab ikke hovedet - hvis Falck skal tilkaldes, så følg nøje de instrukser, der er 
ophængt ved alle telefoner, 

  

Slå koldt vand i blodet - din mangel på selvbeherskelse kan i givet tilfælde 

skade mére, end du tror. 

Notabene: Falck ankommer - med udrykning - kun 1 1/2 minut hurtigere end ved 

almindeligt opkald, så forlang kun udrykning, når det virkelig er 
nødvendigt. 

   



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 17. april 

1978. 

E: 
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Indbruddet i køkkenet i weekenden 
8/9. ds. blev omtalt tillige med de 
forholdsregler, der vil blive fore- 
taget for at sikre sig imod genta- 

gelser. 

Referatet fra sidste møde blev gen= 

nemgået . 

Den igangværende registrering af 
garderobeskabene blev omtalt. 

I forbindelse med den i ferien plan- 

lagte opgravning for at finde årsa- 
gen til den generende lugt i bade- 
rummene blev aftalt følgende "ferie- 

program": 

l. uge: entreprenørens opgravning 

2. uge: reparation af terrazzogulv 
3. uge: hovedrengøring 

Rengøringsdamerne i kantinebygningen 
klager over, at der stadig nedkastes 
ting i toiletterne, der i stedet 
skulle have været lagt i de dertil 
anbragte affaldsspande (såsom 
plastic-drikkekrus og cigaretpak- 
ninger). Sådanne forstoppelser vir- 
ker generende på damernes arbejde. 

For at undgå indførelse af en pante- 
ordning for flasker må det på det 
kraftigste henstilles til medarbej- 
derne, at tomme flasker bliver af- 
leveret tilbage til køkkenet. 

Der udtaltes ønske om indretning af 
en frokoststue for funktionærer - 

der blev set på de foreliggende mu- 
ligheder for en sådan indretning. 

    
rod + risiko   

Klub NORDEN 
Generalforsamling 12. april 1978. 

Bestyrelsen blev udvidet med 2 mand og 

er nu som følger: 

Tage Hansen, formand 

Knud Erik Nielsen, næst formand 
Erling Gravesen, kasserer 
Svend Holm Bendtsen (ny) 

Tage Sørensen (ny) 

Festudvalget: 

Svend Holm Bendtsen 

Ove Christensen 

Tage Hansen 

Det var dengang … 
Da jeg blev antaget på NORDEN i 1955, 

var den første indsigt, jeg fik, de 

gode arbejdsforhold blandt arbejdere 

og formænd på pladsen. 

Som nyantaget blev man flyttet rundt 

på de forskellige steder, slemmeriet, 

røde mølle, havnen, spånknuseriet og 

som afløser i ovnhuset hver tredie 

søndag. TI 1960 kom jeg i tømrerværk- 

stedet, indtil man begyndte med FLS- 

arbejde, hvorefter jeg kom over i 

tømmerladen for at lave trækasser til 

de færdige maskindele. 

Tage Hansen 

løft rigtigt - skån ryggen!



  

oport 
AKTION 

Hvad sker der her og nu i din idræts- 

klub. 

Fodbold 

Fodboldturneringen er igen i gang på 
fuld tryk, og vort hold har klaret sig 
nogenlunde godt her fra starten. 

Premierekampen blev en udmarvende dyst 
mod Nellemann, desværre med det sørge- 
lige resultat af et nederlag på kun 1-0. 

Kampen formede sig i sin helhed ret 
jævnbyrdig indtil 6 minutter før tid, 

da klatten kom bragende ind fra højre 
og méd et perfekt hovedstød blev rettet 
af i nettet uden chance for vor ellers 

så fortræffelige målmand Thomas. 

Humøret var noget nær nulpunktet, da vi 

forlod banen, men det var igen i top, 
da vi havde fået et varmt bad og Viktor 

gjorde opmærksom på, åt bryggeriudsalget 
var åbent. 

Den ånden kåmp spillede vi mod Bjerring, 

og alle med lidt forstand på fodbold 
ved, at et nederlag skal hævnes, og 

det blev ikke kun ved snakken, "vi gen- 
nemhøvlede dem med 1-0", 

Vejr og vind taget i betragtning (+ 39, 
vindstyrke 8) var det en fortjent sejr. 
Presset var ubønhørligt mod Bjerrings 
mål, og resultatet kom da også 3 minut- 
ter før tid, da vor fortræffelige inner- 

wing Jørgen sled sig fri af en 3-4 mand 

og med en skøn pasning, lige i posen, 

spillede vor forward helt fri, og han 
kunne med et køligt skud (mest på grund 
af vejret) udplacere Bjerrings målmand - 
sejren var i hus. 

Hele holdet gik til opgåven med den sæd- 
vanlige seriøse indstilling, og det skal 
nok give bonus i den sidste ende; yder- 

mere med den tilgang, vi har fået fra 
Pars Dan, skal det jo komme til at gå i 
Malie", 

Her i disse professionelle tider holder 

Nordens fodboldafdeling sig heller ik- 
ke tilbage. Afdelingen har udarbejdet 
en kontraktordning, som kan tegnes for 
alle medlemmer, som har lyst til at 
spille fodbold: 

Overgangssum: frisk luft og en god kondi. 
Mdl. gage : højt humør og godt kamme- 

ratskab.   

Ved nærmere eftertanke bedes du rette 

henvendelse til Viktor (hal M). 

Badminton 

Badmintonafdelingen hår stadig båner 
til rådighed for dig og din kone. 

Tiderne er: 

Vesterkærets skole: mandag kl, 17-20 
Filstedvejens skole: fredag kl. 20-21 

Calle. 

FRA MOTIONSFRØNTEN 

Der var den 4. april generalforsamling 
i Idrætsforeningen Norden, og der blev 

enstemmigt vedtaget et nyt forslag til 

$ 7 om at forandre regnskabet, 

Regnskabet har hidtil fulgt kalender- 
året, men vil fremover følge general- 
forsamlingen. 

Det var Kurt Nielsen, der kom med dette 

gode forslag, og hån begrundede det 
méd, åt det hidtil har været et foræl- 

det regnskab, medlemmerne fik oplys-= 
ning om på generalforsamlingen, og det 
kan der være noget rigtigt i, da gene- 

ralforsåmlingen altid er i april måned, 
altså 4 måneder efter at regnskåbet er 
revideret. 

Som det fremgik af dagsordenen, var der 
valg af formand, kasserer,. sekretær, 
revisor og udvalgsmed lemmer, og dette 

fik følgende resultat; 

Formand : Carl Johan Jensen (afg. Kurt 
Nielsen) 

Kasserer: Kristian Mejlsted (afg, Leif 

Hansen) 

Sekretær; Poul Kjeldsen (afg. Keld 
Andersen) 

Suppleant: Henrik Lentz 
Revisor: Palle Nielsen (genvalg) 

Udvalgsmedlemmer blev; 

Fødbold : Viktor Pedersen (genvalg) 
Bordtennis: Henrik Steffensen (genvalg) 
Billard : John Jensen (afg, Henning 

Nielsen) 
Badminton : Carl Johan Jensen (genvalg) 

Til sidst vil den nye bestyrelse gerne 

have lov til herigennem på medlemmernes 
vegne at takke de afgående bestyrelses- 
medlemmer Kurt Nielsen, Leif Hansen, 
Henning Nielsen og Keld Andersen for 

deres store virke inden for klubben. 
Tak. 

Med kondi hilsen 

BESTYRELSEN



»Smilebåndet« 

BIBELHISTORIE 

Præsten var på besøg i landsbyskolen. 
Da han havde hørt lidt på børnenes 
salmesang, spurgte han en enkelt af 

eleverne: 

- Hvem væltede egentlig Jeriko's mur? 

Drengen blev ildrød i hovedet og sva- 

rede lavmelt: 

- Det var altså ikke mig! 
Præsten smilede og så spørgende på 
læreren, om han bifaldt denne vånkun= 

dighed. 
- Ja, når Jens Peter siger det ikke 
er ham, så er det ikke ham, for han 

lyver aldrig! 
Præsten takkede for oplysningen og 

forlod hurtigt klassen. 

Samme eftermiddag talte han med sog- 
nerådsformanden for at høre hans me=- 
ning om skolens mangelfulde religions- 
undervisning. 

Sognerådsformanden tænkte sig grun- 
digt om. 
-… Når ingen alligevel ved, hvem det 
var, skulle vi så ikke få rejst den 
skide mur og la' soøgnekassen betale? 

    En stor cognac, tak - og et sæt kaste- 

pile. n     

"Altså, mine herrer, vi er enige om at 

"strække" aldersgrænsen til 93", 

Omkring 1920 gæstede kong Christian 

X Tuborgbryggerierne og blev under om- 

visningen opmærksom på en bryggeriar- 

bejder, som vejede adskilligt over 

100 kg. 
"Hvor meget drikker De egentlig?", 

spurgte kongen. 

"1 4 2 om dagen", lød svaret. 
"Det forbavser mig", svarede kongen. 

"Det svarer til mit eget forbrug, og 

jeg er da nogenlunde slank." 

"Jeg tror, Deres Majestæt misforstår 
mig. Jeg snakker om kasser ..." 

EJ at 
, 

DÅRLIGE FREMTIDSUDSIGTER 

Jens Peter til sin gamle skolekamme= 

rat: 
"Jeg har forresten lige afslået en 
stilling til 400.000 kr. om året som 

generaldirektør for DSB". 
"Afslået? Hvorfor dog det?" 

"Jo du, det var ikke noget for mig. 
Der var ingen avancementsmuligheder!" fGr
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