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Henry Nielsen 
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Edel Frederiksen 

Stof kan offentliggøres 
under mærke, men redak- 
tøren skal kende indsen- 

derens navn og afdeling. 

Eftertryk med kildeangi- 

velse er tilladt.   

bod f 
Sommeren står for døren - 

snart lægges værktøjet i 
skuffen - og alle drager 
ud på 3 ugers sommerfe- 
rTrie - og man tager næppe 
fejl, når det antages, at 
der ikke vil blive tænkt 
mange tanker på maskin- 
og fabriksproblemer i den 
tid. 

Meningen med ferie er da 
også afslapning, og det 
må forventes, at styrken 
vender veludhvilet hjem 
efter ferien - godt ru- 

stet med friske kræfter 
til at gå i gang med an- 
det halvårs opgaver. 

Vi har haft et særdeles 
travlt l. halvår med en 
beskæftigelse, der har 
ligget betydeligt over 
vores norm. Dette har kun- 
net lade sig gøre ved en 
særlig gunstig ordreind- 
gang - både på fabrikken 
og for udearbejdsafdelin- 

gens vedkommende. Der har 
været tale om fabriks- 
starter, skibssektioner 

og en tilfredsstillende 
ordreindgang fra moder- 
firmaet. 

Der må stadig gøres store 
anstrengelser for at få 
nye ordrer hjem til fa- 
brikken - og det gælder 
både fra FLS og andre. 
Kapløbet om ordrerne er 
forstærket i den senere 
tid, og for vor fabrik 

gælder, at ordresituatio- 
nen tillige påvirkes af, 
at FLS har haft et lavere 
salg af anlæg med dansk 
fremstilling. 

Vi må derfor allerede nu 
se i øjnene, at vi ikke 
fortsat er i stand til at 
opretholde beskæftigelsen 
på samme ekstraordinært 
høje niveau, som har væ- 
ret gældende i 1. halvår. 
Det kan næppe forventes, 
at vi er i stand til at   

£ | £ 

opbygge helt nye markeder 
på så kørt tid i den for- 

håndenværende konkurrence- 
situation. 

Vi må ligeledes forudse, 
at de arbejdsopgaver, der 
kan komme på tale, vil 
ligge i et prisniveau, der 
er méget skrabet, og det 

vil i den forbindelse være 
nødvendigt - som også ved 
tidligere lejligheder - 
at aftale fremstillings- 
og lønforhold på forhånd 
gennem forhandlinger på 

fabrikken. 

Nedgangen i arbejdsmængden 

kan forudses at gøre sig 

gældende ikke alene på fa- 
brikken, men også på ude- 
arbejde. Der kan i den 
forbindelse erindres om 
et indlæg i et tidligere 

OBS omhandlende "nødværk- 
stedet" for udearbejde. 
Dette værksted blev jo op- 
rettet for ca. 3 år siden 
for at give mulighed for 

ud jevning af de uundgåe- 
lige svingninger i beskæf- 
tigelsen, som er karakte- 
Tistisk for udearbejde. 

Betegnelsen "nødværksted" 
er ikke velvalgt - det er 
vist folkeviddet, der har 
givet værkstedet dette 

navn - men der er vist 
enighed om, at værkstedet 

har udført den tilstræbte 

mission, bl.a. fordi vi 
også har været i besiddel- 
se af egnede arbe jdsopga- 

ver, når det har været 

nødvendigt at tage det i 
anvendelse, 

Der er forudset løbende 

forbedringer af værkste- 
dets forhold, men om udvi- 
delse foreligger der på 

nuværende tidspunkt ingen 

planer. Dette må indgå i 
de almindelige overvejel- 
ser om udbygning af værk- 
stedskapaciteten på fa- 
brikken.



Selv om ordre- og beskæf - 
tigelsesforholdene ikke 
tegner sig lyse ud i frem- 
tiden, er det jo forhold, 
der ikke er specielle for 
vort vedkommende. Det sam- 
me gælder for en stor del 
af dansk industri. Vi på 
Norden kan dog stille for- 
ventning om at have en 
særlig fordel ved udnyt- 
telse af de gode samar- 

bejdsrelationer, der er 
opbygget gennem årene. 
Og på dette grundlag øn- 
skes alle en 

GØD FERIE! 

Ferielotteri 
Følgende er udtrukket som 
vindere i ferielotteriet 

1978: 

1035 Henrik Thomsen 
1175 Bjarne Jensen 
1190 Hans J. Kristensen 
1945 Poul E. Andersen 
3054 Henrik Nielsen 
3183 Jan Réineéwald 
3334 Frank Jensen 
3570 Knud V. Dissing 

3592 Thomas Jørgensen 

3673 Flemming Nielsen 
4060 Jess Jensen 
4313 Erik Mikkelsen 
4830 Verner Nielsen 
4793 Bent Kærsgaard 
4944 Hans E. Frantsen 

4955 Ole Nielsen 
4992 Henrik Deleuran 
5902 Jens Andreassen 
5935 Jacob Rohde 

5983 Keld Dahl Jensen 
6370 Kaj Nielsen 
6425 Hans Zachariassen 

7210 Gunner Bakken 
7232 Oluf Munk 
7475 Kresten Lund 
7512 Hans Kjærsgaard 
7556 Arne Nielsen 
8326 Ole Olesen 
8444 Per Holm Andersen 
8481 Niels Olesen   

Orientering fra 
bestyrelsesmødet 

16.6.1978 
Efter at det nye bestyrel- 

sesmedlem (Mogens Sall) 

var blevet budt velkom- 
men, og valgresultatet 
fra optællingen den 12, 
maj d.å, var blevet op- 
læst, blev der aflagt be- 
retning for den forløbne 
periode. 

Der må regnes med, at ak- 
tiviteten i 2. halvår vil 
komme til at ligge på et 
lavere leje, end tilfældet 
har været i l. halvår, 
hvor der i périoder har 
været over 300 medarbejde- 

re beskæftiget på NORDEN. 
Det er særlige forhold, 

der har medført den høje 

beskæftigelse, som har be- 
lastet vor organisation 

særdeles hårdt, Ordreind- 
gangen er faldende inden 
for vore traditionelle om- 
råder, og dette vil medfø- 
re en tilpasning af medar- 
bejderstyrken til et mere 
normalt niveau. 

Der arbejdes intenst på at 
skaffe nye markeder, og 

der anvendes megen tid til 
salgsarbejde og udarbej- 
delse af tilbud. Der mær- 
kes en tiltagende stram- 
ning af priserne, og når 
det er lykkedes at få or- 
drer, er det som regel til 
meget lave priser. Regn- 
skabet for 1. kvartal vi- 
ser da også, at det ikke - 

trods en ikke uvæsentlig 

omsætningsstigning - er 

lykkedes at opnå det re- 
sultat for kvartalet, som 
var budgetteret. 

På forespørgsel fra MS op- 
lystes, at der stadig sø- 
ges en værkfører til ude- 

arbejde, selv om arbejds- 

mængden er faldende, for   

at tilfredsstille kunder- 
nes krav om styring og 

derigennem kvalificere os 
til nye og flere opgaver. 

Endvidere oplyste AaU på 
HN's forespørgsel, at der 
stadig er håb om, at or- 
drer til Pars Dan vil 
kunne gå videre til NOR- 
DEN. 

Der blev redegjort for de 

forhandlinger, der føres 
med myndighederne i for- 
bindelse med vejprojekt, 
havnens status samt byg- 

geplanerne for en marina 

øst for Norden og et 
rensningsanlæg vest for 

fabrikken. 

Til slut spurgte HN, hvor 

langt man er i planerne 
om en malehal, og der 
blev redegjort for det 
forarbejde og de overve- 
jelser, som nødvendigvis 
må foretages, inden der 
kan tages stilling til et 
sådant projekt. 

KAM 

  

Næh - penge er rigtig- 

nok ikke alt - der er 
også noget, der hedder 

veksler!



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 15. juni 1978 
kl. 15.40 afholdtes ordi- 
nært møde i samarbejdsud- 

valget. 

I mødet deltog bogholder 

Erik Olsen som gæst. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 

PUNKTER FRÅ TIDLIGERE 

MØDER. 

Der foreligger ikke noget 
nyt vedrørende den tidli- 

gere omtalte vejføring . 
Projektet angående en ma- 
rina øst for fabrikken har 
været forhandlet med kom- 
munens 

I forbindelse med det pro- 
jekterede rensningsanlæg 
vest for fabrikken vil det 

fra kommunens side blive 
krævet, at kloakeringsfor- 

holdene bringes i orden 
inden 1981. 
Der arbejdes stadig med 
spørgsmålet om godkendelse 

af havnens status. 
Familieaftenerne 19, og 26. 

maj havde mange deltagere 
både fra fabrikken og ude- 

arbejde, og der var stor 
tilfredshed med arrange- 
mentet . 

Vedrørende rejsearbejde er 

der udfærdiget nye lister, 

som interesserede kan skri- 
ve sig på. Listerne findes 
hos Tage Hansen, Henry Ni- 
elsen og Mogens Sall. Med 
hensyn til betingelserne 

for rejsearbejde bestræber 
man sig på at følge FLS-M, 
og der arbejdes på åt give 

så god en information herom 
som muligt i hvert enkelt 
tilfælde. 

Der er fra Jørgen Kristen- 
sen og Jørgen Kjær Svend- 
sen kommet et oplæg til en 
turnusordning for lærlin- 

ge. Dette oplæg er gået vi- 
dere til Henry Nielsen, der 

vil informere lærlingene 

herom, hvorefter man for- 
venter kommentarer hertil 

fra lærlingene.   

Henry Nielsen og S. Krogh 
Sørensen er i gang med at 

indsamle materiale til 
brug ved udarbejdelse af 
et nyt lønsystem og vil 
senere henvende sig til 
de forskellige afdelinger 
og udpege de øvrige del- 
tagere i udvalget. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 

FØRSKELLIGE UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og 
kommenterede referatet af 

møde i sikkerhedsudvalget 
den 8. juni. 

Der var enighed om fremo- 

ver at bevilge tilskud 
til køb af 2 par sikker- 
hedsfodtøj pr. år, hvor 
der er behov for det. 
N. Aa. Nørgaard gjorde op- 

mærksom på, at i tilfælde 
af tilskadekomst skal man 
personlig anmelde det til 
sin værkfører, inden man 

forlader arbejdspladsen. 
Tage Hansen henstillede, 
at der efter uanmeldt in- 
spektion gives sikkerheds- 
repræsentanterne i de på- 

gældende afdelinger oplys- 

ning om resultatet af in- 
spektionen. 
Tage Hansen ønskede en 
bedre udsugning i pakhu- 

set. Sikkerhedsudvalget 
vil se nærmere herpå. 
Der afholdtes møde i kan=- 

tineudvalget den 6. juni. 
Henry Nielsen fremsatte 

ønske om antagelse af en 
dame til hjælp for fru 
Skov og mente, at der her- 
ved kunne blive mulighed 
for køb af pålægsmad . 
Spørgsmålet vil blive 
drøftet i kantineudvalget. 
Alle afdelingsudvalg har 

afholdt møde siden sidste 
SU-møde. 
Dagpengeudvalget oplyste, 
at sygeprocenten for øje- 

blikket er 3,5 % af pro- 
duktionstimerne.     

Man kan vente det 
værste - og man be- 

høver sjældent at 

vente ret længe. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Med kendte og reserverede 
ordrer er der i pladeværk- 
stederne beskæftigelse til 

75 mand i 3. kvartal og 

til 45 mand i 4. kvartal 

(60 %), i maskinværkstedet 
til & mand i 3. kvartal og 

5 mand i 4. kvartal (40 %) 

og i montageværkstedet til 
4 mand i 3. kvartal og 3 
mand i 4. kvartal (40 %). 
Udearbejde: Der er på Rør- 
dal beskæftigelse til 20 
mand i 6 uger, på Lindholm 
til 2 mand i 2 uger og på 

rejsearbejde til 7 mand i 
8 uger. 
I 1. halvår har der været 

stor travlhed, således at 
man på et tidspunkt har 
været oppe på 300 medar- 
bejdere, men for 2. halv- 
år regner man med, at 
styrken igen vil gå ned 
til det normale antal, som 
fabrikken også er bedst eg- 
net til, både hvad angår 

arbejde på fabrikken og 
udearbejde. 
Der gøres et stort arbej- 
de for at få nye opgaver, 
og det vil være opgaver, 

der ligger i et meget tryk- 
ket prisniveau, hvorfor vi 

er nødsaget til - som ved 
tidligere lejligheder - at



tale sammen om priserne. 

Også skibsarbejdet vil 
blive mere konkurrence- 

præget. 

Med hensyn til udearbejde 
har vi også arbejdet på 
at komme ind forskellige 

steder; der er således af- 
givet tilbud på montage af 
elektrofilter til Stigsnæs, 
og til reducerede priser 
har vi sikret os fremstil- 
ling af bund- og udløbs- 
trågte til dette filter. 
Vi har fra FLS-Lui fået en 
forespørgsel på montage 
af 2 blandetromler, som 

FLS-Lu skal afgive tilbud 
på fremstilling af til et 
tysk firma. Endeligt svar 
forventes inden ferien, 
mén også her er konkurren- 
cen hård. 
Med hensyn til gravemaski- 
nen til Rørdal arbejder vi 
på også at komme ind i 
montagefasen. 
Mogens Sall ønskede "nød- 
værkstedet" udvidet med 
flere arbejdspladser for 
folk på udearbejde, evt, 
ved at tage flere haller 
i brug og ved skifteholds= 
arbejde. Folk på udearbej- 
de er interesseret i et 
større tilhørsforhold til 

fabrikken. 

Willy Kok påpegede, at der 

gøres store anstrengelser 

for at stabilisere beskæf - 

tigelsen på udearbejde. 
Imidlertid vil der også 
være vanskeligheder med 

at skaffe egnet arbejde 
på fabrikken fremover, og 
udbygning af nødværkste- 
det må ses i relation til 
fabrikkens almindelige 
udbygning. 

I forbindelse med grave- 
maskinen har der været 
folk på svejsekursus. 
Inden man går i gang med 
arbejdet med gravemaski- 

nen og efter besøg fra 
Buckau-Wolf vil S. Krogh 
Sørensen holde et oriente- 
rende møde med de implice- 
rede, herunder også maler- 
ne.   

Norden er indmeldt i 
"Forening af Danske Stål- 
byggere" under "Jernet" 
og håber herigennem at 

komme med i en kreds af 
firmaer med opgaver, der 
kræver stålbygning og 
montage heraf. 

Fabrikken har anket over 
ikke at være blevet ind- 
budt til orienteringsmøde 
vedrørende licitationen 

på Reno-Nord. 
Der er indledt et samar- 

bejde med Akvadan-Harvey 

vedrørende fremstilling 
af prototype til et 

transportabelt rensnings- 
anlæg. 
Bevillinger: Der er fore- 

taget følgende investe- 
ringer siden sidste møde: 

Centralanlæg for ilt og 
gas, udvidelse og repara- 
tion af vej til havnen, 

lagerindretning i forsen- 
delsesafdelingen, magnet- 
boremaskine, elektrisk 
længdeanslag i afkorter- 
værkstedet. 

PUNKT 4: REGNSKABET FOR 
1977. 

Erik Olsen gennemgik og 

kommenterede det udleve- 
rede regnskabsmateriale, 
hvorefter der stilledes 

enkelte spørgsmål til 
regnskabet, hvis resultat 
må siges at være tilfreds- 
stillende. 

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

Henry Nielsen mente, at 
afdelingsudvalgene bør 
have tilbagemeldinger fra 
SU, når der er spørgsmål 
i referaterne, der ønskes 

besvaret, ligesom udval- 
gene bør tages med på råd 

på et tidligere tidspunkt 
ved forandringer i afde- 
lingerne, f.eks. ved an- 

skaffelse af nye maskiner. 
Det er hensigten at tale 
med afdelingsudvalgene om, 

hvorledes de skal arbejde,   

for at de kan fungere så 

godt som muligt. 

Jørgen Kristensen fore- 

slog, åt mån afholder mø- 
de i afdelingsudvalget, 
når der er behov for det. 
Det blev pointeret, at mø- 

der i afdelingsudvalgene 
skal afholdes mindst 14 
dage før SU-mødet. Der 
vil af formand og næst- 
formand blive lavet en 

liste til samtlige afde- 

lingsudvalgsmed lemmer 0- 
ver de tidspunkter, hvor 

udvalgsmøderne skal af- 

holdes. 
Der var forslag om en 

SU-konference i efter- 

året for at følge spørgs- 
målene fra sidste konfe- 

rence op og komme videre. 

Henry Nielsen foreslog på 
næste SU-møde at tage 
punkt 3: "Dagligt samar- 
bejde" med på dagsordenen. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Intet. 

Mødet hævet kl, 18.15. 

FEER 

REDAKTIONEN ØNSKER LÆSERNE 

LJ 

GO ERIE



  

  

      

FLS-Brazil 
FLS-Brazils nye kontor- 
hus i Sao Paulo blev offi- 
cielt indviet mandag den 
6, marts 1978 ved en 

yderst vellykket reception 
for venner, forretnings- 
forbindelser, underleve- 
randører, etc. 

Blandt de fremmødte 
gæster var den danske am- 
bassadør i Brasilia, R. 
Wagner Hansen, vicedirek- 
tør i Industrirådet, E. 
Windfeldt-Lund, underdi- 

rektør W. Holst Pedersen, 
FLS-H, generalkonsul i 
Sao Paulo og bestyrelses- 
medlem i FLS-Brazil, 
Bjørn Kullmann og uden- 
rigsråd og chef for uden- 
rigsministeriets handels- 
afdeling, Erik Krog-Meyer, 

som på billedet, - taget i 
et hjørne at det nye møde- 
lokale, ses sammen med 
lederen af FLS-Brazil, 
Palle O, Jørgensen. 

SON/FLS-BR 

FLSSHIP Basrah 
Transportorganisationen 
i Basrah, Irag, arbejder 
stadigt på højtryk og man 
nærmer sig en ny spids- 
belastning i de kommende 
sommermåneder. 

Som omtalt tidligere har 
FLSSHIP i fortsættelse af 
Kufa-leverancerne og på 
opfordring af MIM (Mini- 
stry of Industry and Mine- 
rals) påtaget sig en stor 
transportiopgave for et 
amerikansk/tysk konsor - 
tium, der opfører et pe- 
trokemisk anlæg ved Khor 
Al-Zubair i nærheden af 
Basrah. 

Når leverancerné hertil 
i løbet af året er tilende- 
bragt, vil der være losset 

og transporteret ca. 
80, 000 tons gods, hvilket 
væsentligt overstiger de 
samlede godsmængder til 
Kufa New Cement. Plant. 

Målt i tons-km er den 
igangværende transport- 
opgave ikke at sammen- 
ligne med Kufa, hvor af- 
standene var betydeligt 

  

større, og hvor transpor- 
terne af de store stykker 
fandt sted ad vanskeligt 
farbare ørkenspor, 

Leverancerne til det 
petrokemiske anlæg omfat- 
ter imidlertid stykker af 
meget større dimensioner 
og vægte end de største 
komponenter til en cement- 
fabrik, så såvel FLSSHIP- 
staben som det specielt 
indkøbte rullende materiel 
har været stillet på en 
stor prøve gennem de se- 
neste måneder, hvor al- 
ting hidtil er gået glat. 
Transporten fore- 

går på 2 blokvogne, hver 
forsynet med centralt pla- 
cerede drejeskamler til 
understøtning og fastgørel- 
se af de store stykker, 

der således i sig selv ud- 
gør forbindelsen mellem 

de to køretøjer, Det for- " 
reste køretøj styres af 

trækkeren, og det bageste 

fra en speciel førerplads 
i vognens bagende. 

De meget store stykker 

har ikke kunnet gå over 

jetty'en ved Shatt-Al-Arab 

floden, og er blevet losset 

direkte til blokvognen i 

den nærliggende Umm 

Quasr havn. 

PoM 

J9oGE 

 



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 6. juni 
1978. 

1. Da kolddriksautomatens kølesystem 
ikke virker, og en reparation vil 

være forholdsvis kostbar, aftaltes 

det at søge om bevilling til det i 
budgettet for 1978 afsatte beløb for 

udskiftning heraf (kr. 12.000). 

2. Kantinens regnskab for l. kvartal 
blev gennemgået . 

3. Ændringen af tyverialarmen har givet 
det positive resultat, at 2 tyve 
blev anholdt på fersk gerning den 

9. maj om aftenen. De har tilstået, 
at det også var dem, der tidligere 
har begået indbrud i kantinen. 

. Det på sidste møde aftalte "ferie- 
program" for reparation og rengøring 
i kantinen er aftalt med de implice- | 

rede, ligesom Årne Christensen og 
Henning Nielsen sørger for, at gar- 
derobeskabene bliver tømt inden 
ferien. 

. Der indhentes tilbud på indretning af 
frokoststue i ca. halvdelen af de ba- 
derum - nord for køkkenet - der ikke 
i lang tid har været anvendt. 

  

PERSONALIA 

AAR Sneen 
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Fødselsdag     
Rejnhart Chri- 
stensen fylder 

li 1978 

Til den opslåede 
Å stilling som 

i værkfører er ån- 

4 1,8.1978. 
| Jørgen Abildgaard 

har tidligere væ- 
ret ansat på A/S 
De Smithske.   
50 år den 20. ju- 

taget Jørgen Abild- 
gaard, der tiltræ- 

der stillingen den     

træers 

15,6.78: 
Jan Staal Jensen 
udlært som plade- 

smed 

14.7.78; 
Ole Olesen ud- 
lært som måskin- 
arbejder
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Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget afholdt 
møde torsdag den 8. juni 
1978 kl. 15.40. 

Som suppleant for Henry 
Nielsen var mødt Jørgen 

Kristensen. 

Udvalgskursus. 
Der er reserveret plads 
til 2 medlemmer af sikker- 
hedsudvalget til efter- 
året. 

Grundkursus i sikkerhed. 

Egon Qlesen og Jørgen 

Svendsen har deltaget i 

ovennævnte kursus. 

Kursus for truckførere. 

Siden sidste møde har Toni 
Berwald, Orla Sørensen og 
Gunner Bakken deltaget i 
truckførerkursus. 

Sikkerhedskonference. 
Hans Nielsen og Henry Ni- 
elsen arbejder med sagen 
og kan meddele, at sik- 

kerhedsrepræsentanter 
har været indkaldt 

til et møde. Der foreslås 
afholdt en konference om 
sikkerhedsrepræsentanter- 
nes pligter og rettighe- 
der, med en konsulent u- 

defra, evt. fra Arbejds- 
miljøfondet, som kan over- 
føre dette til vore for- 
hold. Konferencen mener 
man skal køre fra kl. 
10.00 - 15.30, da der el- 
lers er for kort tid. 

Sikkerhedsinspektion. 
Sikkerhedsgruppen i hal U   

har foretaget uanmeldt in- 
spektion. Rapporten vil 
kunne ses på opslagstav- 
lerne. 

Sikkerhedsbestemmelser, 
udearbejde. 
Sikkerhedsudvalget savnede 
til mødet et forslag fra 
Peder Hølst og Jørgen Mad- 

sen om, hvorledes man 

fremover kan orientere nye 

medarbejdere om sikkerheds- 
bestemmelserne på udearbej- 
de. 

Sikkerhedsfodtøj. 
På næste samarbejdsudvalgs- 
møde vil det fra sikker- 
hedsudvalget blive anbefa- 
let, at man får tilskud 
til køb af 2 par sikker- 
hedsfodtøj pr. år. 

Bore- og skæreolier. 
Sikkerhedsudvalget har 
modtaget følgende skrivel- 
se om ovennævnte fra sik- 
kerhedsrepræsentant Jørgen 
Kristensen, værksted D: 

"På forespørgsel fra sik- 
kerhedsudvalget om, hvor 
langt vi er kommet med at 

løse problemerne omkring 

køle-smøremidler, må vi 
svare: Ikke ret langt - 
fordi vi har ventet på, 
resultatet af forsøget 
med sæbevand skulle fore- 
ligge, inden vi foretog 
os noget, for måske var 
det løsningen på alle 
problemer. 
Vi har læst de udtalelser 
og forsøg, der har været     

omtalt i fagblade og avi- 
ser, og mener ikke, det 
giver anledning til den 
store optimisme. Åf posi- 

tive ting er der sket det, 
at vi i maskinværkstedet 
har opsat en håndrenseau- 
tomat, så vi har mulighed 
for at rense hænderne ef- 
fektivt. 

Til at sikre korrekt blan- 
dingsforhold og rækkefølge 
er der i maskin- og afkor- 
terværksted installeret 
en mekanisme direkte i 

boreolietønden, således 
at dette problem er løst 
de nævnte steder. Med hen- 
syn til den nye type bore- 
olie, der er indkøbt, fin- 
der vi det rigtigst, at 

der indhentes yderligere 
oplysninger gennem År- 

bejdsmiljøfondet, inden 
den tages i brug. 
Ydermere må der forinden 
fremstilles eller anskaf- 
fes en effektiv suger til 
at rense utilgængelige 
tanke med, idet påfyldning 
af ny boreolie ikke hjæl- 
per noget som helst, hvis 

der ikke renses forinden. 
Transportable tanke kan 
renses med en lille damp- 

Tenser. 

Vi vil forsøge at blive 
færdige med vor konklu- 
sion til næste sikkerheds- 
udvalgsmøde." 

Kane presser: 
Angående sikkerhedsudstyr 
til kantpresserne har Hans 
Nielsen undersøgt sagen og 
nået til følgende:



  

I henhold til samtale med 
inspektør Lind, Arbejds- 

tilsynet, den 30. maj 
1978 er der aftalt: 

Såfremt et af punkterne 

(30-40) i publikation nr. 
66 er overholdt, vil vore 
kantpressere være bragt i 
overensstemmelse med de 
krav, der forlanges af 

Arbejdstilsynet i øven- 
nævnte publikation. 

For Nordens vedkommende 
vil det sige, at der på- 
sættes et skilt med på- 

skriften: "Max. 8 mm mel- 
lem overværktøj og emne". 
Kantbukkerens ender skal 

være afskærmet med opluk- 
kelige låger, 

Certifikat til fører af 
gaffeltruck. og gaffel- 
stablere, 

Sikkerhedsgruppen i værk- 

sted D vil undersøge, 
hvad der er påkrævet ef£- 
ter de nye regler. 

Udsugning af svejserøg. 
Siden sidste møde er der 
bevilget udsugningsanlæg 
til M/N/P, og anlæggene 
er installeret. 

Traverskraner. 
'5 medarbejdere har delta- 
get i kranførerkursus i 

Randers, og samtlige kra- 

ner over 5 t er nu forsy- 
net med belastningsafbry- 
dere, 

Indtrufne ulykker. 

20/12 1977, pladsen: 
En køreskinne faldt ned 
øver tilskadekomnes tom- 
melfinger. 
Fravær: 70 dage. 
Hændelsen skyldes: arbejds= 
iver. 

6/1 1978, hal P: 
Under transport af en val- 

set plade stødte pladen 
mod en sektion, hvorved 

pladen faldt ud af plade- 
kløerne og ned over til-   

skadekomnes ben. 
Fravær: 25 dage. 
Hændelsen skyldes: anvendt 
udstyr forkert. 

1/2 1978, afkorterværksted: 

En længde fladstål faldt 
ned og ramte tilskadekom- 
ne over vristen, hvorved 

fodrodsbenet brækkede. 
Tilskadekomne anvendte 
sikkerhedsfodtøj. 
Fravær: 47 dåge. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed. 

8/3 1978, palleværksted: 

Tilskadekomne hældte op- 
løsningsmiddel i brænde- 

ovnen, hvorved en stik- 

flamme slog ud og for- 
brændte ham i ansigtet og 

på hænderne. 
Fravær: 11 dage. 
Hændelsen skyldes: mang- 
lende agtpågivenhed. 

10/3 1978, udearbejde: 
Tilskadekomne forbrændte 
2 fingre, da han arbejdede 
med en brænder. 
Fravær: 8 dage. 

Hændelsen skyldes; arbej- 
det uden tilladelse. 

11/5 1978, hal U: 
Ved afprøvning af en gra- 
vemaskine fik tilskadekom- 
ne en finger i klemme ved 

kæden. 
Fravær; 6 dage. 
Hændelsen, skyldes: arbej- 
det på ikke standset gen- 
stand. 

31/5 1978, værksted D: 
Tilskadekomne ville støt- 
te en stålholder og fik 
derved fingeren i klemme 
mellem stål og emne. 
Fravær: 4 dage. 

Hændelsen skyldes: indta- 
get usikker stilling. 

  

31/5 1978, brokran: 
Tilskadekomne snublede o- 
ver en bjælke og slog 

venstre knæ, 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: indta- 
get usikker stilling.   

Nordens 
regnskab 1977 

På samarbejdsudvalgsmødet 
blev foretaget en grundig 
gennemgang af regnskabet 

for 1977. 

Omsætningen blev 51,4 
mill. kr. mod 44,6 mill. 

kr. året før, og der blev 
præsteret 285.000 produk- 

tive arbejdstimer mod 

280.000 i 1976. Der er i 
1977 foretaget investe- 
ringer i bygninger og 

maskiner for 1,6 mill. kr. 
mod 2,4 mill. kr. i 1976. 

Årets regnskabsmæssige 
resultat blev igen på 
grund af den skærpede 
priskonkurrence lavere 
end året forud, men endnu 

må resultatet betegnes 

som tilfredsstillende. 

Det kan således nævnes, at 

mens omsætningen er steget 
med 15 %, er regnskabsre- 

sultatet faldet med 9 %, 

når der drages sammenlig- 

ning med det tidligere år. 

Den skærpede konkurrence 
giver sig også udslag i, 
at "nulpunktet" - det an- 
tal arbejdstimer der skal 
til, før at der fremkom- 

mer et regnskabsresultat 

på 0 - lige balancerer - 
er steget fra 151.000 
produktive arbejdstimer 
til 177.000. 

På nuværende tidspunkt 
kan forudses, at em for- 
ventet stabilisering af 
salgsprisniveauet ude- 
bliver, og at der må fo- 
retages ændring i budget- 

tet for 1978. 

Nordens regnskab indgår 
som en del af FLS' regn- 
skåb og offentliggøres 

derfor ikke.



  

Hvor er der egentlig mange oplivende 
momenter på min arbejdsplads: 

Et jeg især tænker på er, når jeg for- 
lader mit formiddagsjob for at cykle 
hjem, må jeg på strækningen hen over 

pladsen dagligt tage min blufærdighed 
op til revision. 

  

Ris, ros og positive forslag 

til forbedringer m.m. hører 
hjemme i denne rubrik. 
Vi hører meget gerne fra DIG- 

  

1,80 m, så skal han nemlig gå ned i 
knæ for ikke at få mig til at falde 
af cyklen. 

Jeg har egentlig lidt ondt af "menner- 
nes" gymnastiske øvelser, når jeg kø- 
rer hen over pladsen, husk på det er 
jo lige efter frokosttid jeg kører 

      

  

hjem. Jeg 

Fabrikken vil derfor 

har nemlig foreslå, 

opsat nogle om det ik- 

"tissekas- ke var en 

ser" for ide, nu 

mænd; det- hvor der 

te var jeg er billige 

ikke klar me sommer- 

over i be= PILE EL blomster, 

gyndelsen, | at fabrik- 

men jeg må ken plan- 

indrømme, T ter nogle 

at jeg nu af disse i 

ved, hvad altankas- 

kasserne ser og op- 

skal bru- sætter dem 

ges til, på "tisse- 
for jeg har kigget grundigt efter. 

Jeg kunne ikké forstå, hvad det var for 
nogle merkelige bevægelser "mænnerne" 
foretog sig, når jeg kiggede. Disse 
aftrædelsessteder er nemlig lavet i 
højde efter en "lille mand" - sagt på 
denne måde, at det simpelthen er en 

svir at kigge, når det er en mand på 

SVAR: 

Ganske vist siger man, åt Aalborg er 

Nordens Paris, men fabrikken har dog 

ikke bevidst tilstræbt at indføre 

"parisiske tilstande" på det så leven- 
de beskrevne område. 

Ledelsen har gennem indlægget også fået 

øjnene op for, at de nævnte facilite- 

ter kun dækker deres funktion på det 
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kassens" kanter. 

Jeg har på mange områder misundt manden, 

men på lige netop dette felt er jeg alt- 
så glad for, at jeg er en "dame" med ad- 
gang til toilet i afdelingen, hvor jeg 

er ansat, 

Alice Nielsen 

allernødtørftigste, og der vil blive 

tilstræbt en mere æstetisk løsning på 
problemet fremover. 

  

Redaktionsudvalget har vedtaget at be- 
lønne Alice Nielsen for ovenstående ind- 

læg med en 1/2 flaske snaps.



  

— Sport 
FODBOLD 

Et gammelt og forslidt ordsprog inden 
for fodboldspillet lyder: 

"Er det hylden (maven), du har i sinde 
at lægge på støvlerne, eller er det 
støvlerne, du vil lægge på hylden" - 
ja, en god og spøgefuld opfordring til 

folk om åt dyrke motion, og aldrig har 

der været sagt så meget, som der gøres 

i øjeblikket om motionens velvære både 
for hjerte, lunge og muskelfunktioner, 
og ikke at forglemme de forhøjede kilo- 
gram, vi i dette velfærdssamfund slæber 

rundt på, og her ér det en firmaidræts- 

klub kommer ind i billedet, 

Da Idrætsklubben Norden for godt og vel 

25 år siden blev stiftet, blev der øje- 
blikkelig nedfældet sort på hvidt, hvad 

missionen med klubben skulle være, og 
dette lyder som følger: 

Formål: 

At samle alle fabrikkens medarbejdere 
til dyrkelse af forskellige idrætsgrene 
for derigennem åt styrke samarbejdet 

mellem funktionærer og arbejderstaben - 
til gavn for såvel fabrikken som idræts- 
udøveren. 

Dette citat, som er fra klubbens love, 
har de skiftende bestyrelser igennem 

tiderne uden tvivl sat som deres høje- 

ste mål, og det vil den nuværende be- 
styrelse gerne føre videre. Derfor: 
smid vinkelsliberen, mand, meld dig 
under fanerne og få din krop trimmet! 

Dette var en kort gennemgang af klubbens 
linier og gøremål, At vi så derudover 
holder en fest i Nordens selskabsloka- 
ler af og til, hvor hele konditionen 
bliver sat over styr, det er en hel 
anden historie; man skal jo også passe 

på ikke at komme i overtræning. 

Calle 

FINALEN I FLS-TURNERINGEN 
  

Torsdag den 4. maj, nærmere bestemt 
Kr. Himmelfartsdag, blev finalen i 
FLS-turnéeringen afviklet. Der var fast- 

sat en mødetid for spillerne til kl.   

9.00, og i bedste finalestil havde 
manager Viktor fuldt overblik over 
spillerstabens beskaffenhed i god tid 
før kampens start kl. 10.30. Man nød 
den til lejligheden indkøbte morgenmad 

(basser og rundstykker) i ro og mag og 

snåkkede om, hvordan kampen skulle gri- 
bes an. 

Men trods en nykridtet bane og græsset 

klippet i en passende 4 mm højde kunne 
vi ikke klare de teknisk velfunderede 

københavnere fra FLS-H, og de løb med 
sejren på 1-0. 

  

    
Formanden for Idrætsforeningen 

Norden Carl J. Jensen overrækker 
pokalen til det sejrende hold FLS-H. 

Derefter gik turen til Terndrup kro, 
hvor der blev serveret det store kolde 

bord med tilbehør af små lune retter, 
og så gik snakken til langt ud på e£- 
termiddagen, hvor turen gik mod Aal- 
borg til aftensmaden i Papegøjehaven 

kl. 18,30. 

Nordens fodboldhold kunne ikke vinde 
selve kampen, men klarede sig udmærket 

i 3. halvleg, hvor den lystige stemning 
fortsatte til langt ud på natten. 

  

  

Nordens fodboldhold. 
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Klubbens. bestyrelse mener at kunne si- 

ge, hele arrangementet gik glat "ud 

over kampen”, og vil herigennem sige 
tak til samtlige spillere, og sidst 
men ikke mindst klubbens utrættelige 

sponsor Knud Jensen & Co. 

Bestyrelsen 

Resultater fra forårsturneringen er 

følgende: 

Norden - Nellermann - 
Bjerring - Norden [- 
Norden - 5,P. Radio = 

Fr. Rasch's - Norden - 
Norden - Danske Bank - 
Arb. Coop. - Norden - 
Norden - Jernbanen 

Værft Funkt.- Norden 
Fritidspæd. - Norden 
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Norden - Brugsen - 
Norden - Farve og Tapet - 
Nellermann - Norden = 
Bjerring - Norden - 

Topscorelisten ser således ud: 

Simon 6 mål 

Erik 
Jan 

Jørgen 

Calle 
Jes H

R
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SKYDNING 

Norden har fået en sølvvinder i måske 
den sværeste af alle sportsgrene, nem- 

lig skydning. Det var Jørgen Glad, der 
placerede sig som en fin nummer 2 i 

gruppe C. 

Tillykke. Tillykke. 

Efter valget 
Nu er valget til medarbejderrepræsenta- 

tion i bestyrelsen vel overstået, og 

jeg vil gerne benytte lejligheden til 

at takke dem, som har givét mig deres 

stemme. 

Jeg ved, at mange, der har stemt på 
mig, har følt, at de rent fagpolitisk 

måske gjorde noget forkert. Hertil vil 

jeg gerne knytte nogle kommentarer,   

Det er min faste overbevisning, uden 
hermed at diskutere personer, at den 

kombination af medarbe jderrepræsenta- 
tion, der var i den gamle bestyrelse, 

var den rigtige. 

Vi er alle lønmodtagere, nogle får løn 
hver 14. dag og andre en gang om måne- 
den. Sammensætningen af en,der ved, 
hvordan man slår méd hammeren, og en 
der daglig beskæftiger sig med det 
regnskabsmæssige, må være ideel. 

Til de medarbejdere, som ikke har villet 
afgive deres stemme, vil jeg sige, at 
hvis muligheden for at øve indflydelse 
på firmaets fremtid skal eksistere fort- 
sat, bør man i hvert fald tage stilling 
hertil og vise sin interesse. Noget an- 
det er, at jobbet, som jeg betragter 
det, efter min mening ikke burde have 
været aflønnet, idet man i så fald me- 
get lettere ville nå frem til de så- 
kaldte fredsvalg. 

N. Aa, Nørgaard 

Bestyrelsesvålget er overstået. 

Jeg vil gerne sige tak til de af Nor- 

dens medarbejdere, der har vist en po- 
sitiv interesse omkring valget. 

Det eneste, jeg er lidt skuffet over, 
ér, åt så mange undlod at stemme (64). 
Det kan måske skyldes, at det arbejde, 
der bliver lavet i bestyrelsen, ikke er 

noget, man direkte kan mærke på arbejds- 
pladserne, og slet ikke på grundlag af 
det kortfattede referat, der står i 

OBS, men det referat kan af gode grunde 
ikke laves anderledes, da det er et 

orienterende referat. 

Jeg er stadig villig til, som jeg altid 
har været, at give en orientering, hvis 
nogen skulle ønske det, 

Jeg vil gerne understrege, at medarbej- 
derrepræsentation i bestyrelsen med en 

arbejder og en funktionær efter min 
mening hår virket godt, og jeg håber, 
at den nye sammensætning vil virke lige 

så godt. 

Jeg vil endnu en gang sige tak for val- 
get og håbe, at jeg stadig kan bevare 

jeres tillid. 
Henry M. Nielsen


