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Før sommerferien afholdtes i København 
konference for de 5 FLS-maskinfabrikker. 
Billedet viser nogle af deltagerne, fra 
højre direktør Mogens Halbye, FLS-H, 
direktør Aage R. Uth, FLS-M, direktør 

Finn Åxel, USA, direktør V. Y. Diniz, 

Brasilien, ingeniør P. Johannsen, FLS-H 

og fabrikschef W. Kok, FLS-NO. 

Se side 3.
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Tage Hansen 
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Stof kan offentliggøres 

under merke, men redak- 

tøren skal kende indsen- 

derens navn og afdeling. 

Eftertryk med kildeangi- 

velse er tilladt.   

Tilbud 
Enhver ordre, der indgår 

til vor virksomhed, er reé- 
sultatet af et afgivet 
pristilbud. Og før afgi- 
velsen af et pristilbud 

har der været grundige 
overvejelser, ikke alene 
om den pågældende opgave 
i teknisk og økonomisk 
henseende ville være vel- 
egnet for fabrikkens pro- 
duktionsapparat, men også 

en bedømmelse af markeds- 

forholdene for de produk- 
ter, der er tale om. 

Tilbudsgivning er således 

en meget vigtig del af 

virksomhedens foretagsom- 
hed. Ved at være med på 
markedet og give tilbud på 
forskellige arbejdsopga- 
ver lærer man sine egne 
muligheder for at være med 
i kønkurrencen at kende - 

og man lærer også de hårde 
konkurrencevilkår på mar- 
kedet. 

Vi har gennem dén senere 
tid udarbejdet en række 
tilbud, bl.a, på stålkon- 
struktioner til cyklon- 
tårne, dele til transport- 
udstyr for kraftværker og 

skibssektioner til ce- 

mentskib. 

Med hensyn til stålkon= 
struktionerne for cyklon- 
tårne var der tale om en 

indbudt licitation. På 
grund af opgavens store 
omfang valgte vi at sam- 
arbejde med FLS-maskin- 
fabrikken i Ltbeck, som 

af beskæftigelsesmæssige 
årsager ville være meget 
interesseret i at med- 
virke ved en opgave af 
denne størrelse. 

Der blev fra begge de to 
firmaers side iværksat et 
stort arbejde for at ud- 
regne et samlet tilbud -   

AF... 
og sædvanligvis er tiden 
kort, og udgangsmateria- 

let er sparsomt, fordi 
de endelige tegninger 
ikke er fremstillet end- 
nu. 

På baggrund af denne ind- 
sats er det naturligvis 
vanskeligt at forstå, at 
man på trods af alle be- 
regninger ikke er bil- 
ligst med arbejdet - der 
er konkurrenter, der lig- 
ger op til 20 % lavere 
end os - men dette er 
markedets og konkurren- 
cens hårde vilkår. 

Der er selvsagt mange 
ting, der kan indgå i 
betragtningerne over, 

hvorfor der optræder 
disse støre forskelle. 

Der kan være tale om, at 

arbejdet ligger bedre for 
nogle firmaer end for 
andre - der kan være tale 
om specielle maskiner el- 
ler særlig know-how. Men 
det er dog tankevækkende, 
at der alligevel kan væ- 
re tale om så store for- 
skelle. 

Det vil være nødvendigt 
at foretage grundig ana- 

lyse af disse forhold, 
og det vil ligeledes i 
tilfælde som ovenstående 
være formålstjenligt at 
drøfte med de involvere- 
de værksteder, hvad der 

kan gøres for at fremme 
vor effektivitet, så vi 
kan møde konkurrencen 
udefra. 

SRRRN



Konference mellem 
FLS-maskinfabrikker 
I uge 25 afholdtes for 

første gang en konference 

for lederne af de 5 FLS- 
maskinfabrikker, der er 

beliggende så spredt om- 
kring i verden som Bra- 

silien, USA, Vesttyskland 

og 2 fabrikker i Danmark. 

Konferencen blev ledet af 
direktør Mogens Halbye, 

hovedkontoret, som har 

det overordnede ansvar 
for FLS-maskinfabrika- 

tionen, og der var op- 
stillet en lang række em- 
ner af fælles interesse 
til indgående drøftelse. 

Gennem indlæg af FLS-H's 
konstruktionschefer blev 

der givet orientering om 
fremtidige størrelser af 

FLS-maskineri. Udvik- 
lingstendensen mod stadig 

større ovne og møller har 
været meget kraftig gen- 
nem de seneste år - som 
det jo kendes fra Rørdal- 

fabrikken. 

Denne tendens synes nu at 
stagnere. Cyklonforvarmere 

og forkalcinatorer har så- 
ledes bevirket kortere ov- 

ne. 

Af investeringsmæssige år- 
sager er det af stor be- 

tydning for de enkelte 
maskinfabrikker at kende 

udviklingstendensen for 
de maskiner, som skal 

fremstilles. Det stiller 
jo kråv til størrelsen af 

de bearbejdningsmaskiner, 
der skal anskaffes på kor- 
tere og længere sigt. Der 
er dog også andre fakto= 
rer, som forårsager inve- 
steringer; således kan dét 
nævnes, at FLS-maskinfa- 

brikken i Brasilien må ud- 
rustes til fremstilling af   

Symetro-gear på grund af 

indførselsrestriktioner 
for gear udefra. 

Fra maskinfabrikken i 

Valby gjorde man opmerk- 
som på, åt det nuværende 

udstyr for valsning er 

meget alderstegent, og at 
det vil være nødvendigt 

at anskaffe en stor valse, 

der kan valse 120 mm pla- 

der koldt - hvis man skal 
bevare sine produktions- 
mæssige muligheder. 

Lederen af FLS-M's kvali- 

tetskontrol-afdeling re- 

degjorde for, hvorledes 

kvalitetssikringen i 
fremtiden må bringes i 
afbalanceret forhold til 

de stillede krav. Der 
blev herunder efterlyst 

en hurtigere procedure 
end nu i tilfælde, hvor 
fejl, tolerancer og teg- 
ningsændringer skulle 

revideres. 

Lederen af FLS leverance- 

afdeling gav en grundig 
redegørelse for de syns- 

punkter, man arbejder med 
inden for FLS-H: man sø- 
ger den optimale løsning 

for kunden og FLS. Det er 
stadfæstet i FLS' målsæt- 
ning, at FLS-fabrikkerne 

bør foretrækkes i den ud- 

strækning, de er konkur- 
rencedygtige. Det kan na- 
turligvis være vanskeligt 

at opfylde dette mål, når 
lavprislande som Japan 
og Sydkorea går ind på 
markedet. Der er også 
voksende tendens til, at 

kunden eller finansie- 
ringsinstitutter forlan- 
ger arbejdet udført i 

eget land. 

Det blev særdeles grun-   

digt drøftet, hvorledes 

FLS-maskinfabrikkerne 

kunne skabe et marked for 

kunder uden for FLS. Di- 
rektør Halbye fastslog, 

at det var nødvendigt for 
den enkelte fabrik at gø- 
re sig klart, inden for 

hvilket marked de er sær= 

lig stærke, og hvilke 
produkter de vil konkur- 

rere med, 

Konferencen afsluttedes 
méd en studietur til en 
stor tysk maskinfabrik, 
der bl,a. fremstiller 

beholdere til kærnekraft- 
værker. 

Det var en betydelig meng- 

de ideer, erfaringer og 

råd, der krydsedes over 

forhåndlingsbordet i de 

dage, konferencen varede - 

og et tilbagevendende em- 
ne var "hvorledes kan vi 
hjælpe hinanden ?" på 
trods af store geografiske 

forskelle var en meget 
stor del af maskinfabrik- 
kernes daglige problemer 

af samme art. 

Det forventes, at der på 
basis af de etablerede 
kontakter nu sker erfa- 
Tingsudvekslinger direkte 
mellem de enkelte fabrik- 
ker, og muligheden for at 
gøre disse konferencer 
til en tilbagevendende 
begivenhed undersøges. 

Alle FLS-maskinfabrikker- 

ne - hvor i verden de end 

befinder sig - er under- 

kastet samme hårde kon-= 
kurrencevilkår. Der stil- 
les forventninger til, at 
det etablerede samarbejde 
vil give hver enkelt fa- 

brik udbytte. Der vil ik- 
ke i fremtiden være råd 
til, at alle fabrikkerne 
skal gøre samme dyrekøbte 
erfaringer - det skulle 
heller ikke være nødven- 

digt, når man i samarbej- 
de kan råde og vejlede 
hinanden.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 3l. august 
1978 kl. 15.40 afholdtes 

ordinært møde i samar- 
bejdsudvalget . 

I mødet deltog kontorchef 
Knud V. Jensen og maskin= 

arbejder Erik Sten Mik- 
kelsen som gæster. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRÅ TIDLIGERE 
MØDER. 

Der er nu truffet aftale 
med Aalborg Havnevæsen 

vedrørende NORDENS havn, 
der nu får status som 
"privat bolværk". Der skal 
betales fuld vareafgift af 
de varer, der afskibes fra 
Norden, medens Norden ikke 

som tidligere skal delta- 
ge i udgifterne gennem 

Fjordudvalget til uddyb- 
ning af Hals Barre og til 
isbrydning. Aftalen skal 
godkendes af kommunen og 
ministeriet. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRA 

FORSKELLIGE UDVALG. 

Der har ikke været af- 
holdt møde i sikkerheds- 
udvalget siden sidste SU- 
møde. 
Ulykkesstatistikken for 
1977 viser i sammenlig- 
ning med 1976 en stor stig- 
ning i ulykkesfrekvensen 
for tidlønsområdet. 
Der vil den 13. og 14. 
september blive afholdt 
en sikkerhedskonference 
med deltagelse af sikker- 
hedsudvalget, alle sikker- 

hedsgruppernes medlemmer 

og suppleanter samt til- 
lidsmanden på udearbejde. 
Konferencen indledes af 

en uddannelseskonsulent 
fra Arbejdsmiljøfondet 
med emnet "Sikkerhedsre- 
præsentantens pligter og 
rettigheder". 
Der afholdtes møde i kan- 

tineudvalget den l4. au- 

gust. 
Spørgsmål om salg af 
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ostemad og forslag til 

fremme af ekspeditionen 
blev drøftet. 

Alle afdelingsudvalg har 
afholdt møde siden sidste 
SU-møde, og referaterne 
af møderne er sat i op- 

slag i de pågældende af- 
delinger. 

   — 

- Nogle løber fra deres 
ansvar - andre lægger 
det bare fra sig. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUK- 
TIONSFORHOLD. 

Med kendte og reserverede 
ordrer er der i pladeværk- 

stederne beskæftigelse 
til 95 mand i 3. kvartal 
og til 60 mand i 4. kvar- 

tal (80 %), i maskinværk- 
stedet til 10 mand i 3. 
kvartal og til 7 mand i 
4. kvartal (60 %) og i 

montageværkstedet til 5 
mand i 3. kvartal og til 
4 mand i 4. kvartal (50 %). 
Udearbejde: Der er på Rør- 

dal beskæftigelse til 8 
mand i 4% uger, på Lindholm 
til 2 månd i 4 uger, på 
Enstedværket til 10 mand 

i 6 uger og på rejsearbej- 

de til 8 mand i 7 uger. 
Der arbejdes med gravema- 

skinen til Rørdal, og der 
har i denne forbindelse 
været holdt et oriente- 
ringsmøde i et af værk- 
stederne, ligesom der har 
været folk på svejsekur- 
sus. P, Rusholt og S. 
Krogh Sørensen er for øje- 

blikket i Tyskland hos 
Buckau-Wolf for at drøfte 
forskellige konstruktive   

spørgsmål vedrørende gra- 

vemaskinen. 

Der arbejdes stadig på at 
komme med i montagefasen 
for gravemaskinen. 
For Aalborg Værft er der 

arbejde i forbindelse med 

trawleren. Der er arbejde 
med skibssektioner til 

resten af året. 

Endvidere arbejdes der 
med el-filter til Stigs- 
næs og prototype til 
transportabelt rensnings- 

anlæg for Akvadan-Harvey. 

Vi har fået ordre på 2 
cyklonforvarmere. 

Vedrørende montage af 2 
blandetromler, som FLS-Lii 

skal afgive tilbud på 
fremstilling af til et 
tysk firma, foreligger 
der ikke nogen afgørelse 
endnu. 
Vi har i samarbejde med 
FLS-LU deltaget i licita- 
tion på 2 tårne til cyk- 

Jonforvarmer, men med 
hensyn til stålkonstruk- 
tioner ligger Nordens pris 
20 % over hvad andre virk- 
somheder kån tilbyde. 
Vi har givet tilbud på 
udstyr til kultransport 
for kraftværker. Der kan 

inden for dette område 
blive opgaver de nærmeste 

år, efterhånden som der 
sker en omlægning fra olie 
til kul inden for kraft- 
værkerne. 

Vi forsøger at få arbejde 
med skibssektioner til et 
skib til Aalborg Portland. 
FLS har konstrueret en ny 
broskraber, og vi håber 
at komme med inden for 

dette felt, der er en na- 

turlig fortsættelse af 
gravemaskiner. 

Vi har afgivet tilbud til 

FLS på møntage af store 
filtre til Stigsnæsværket, 
men vor pris var for høj. 
Frede Jensen foreslog, at 

der ved tilbudsgivning ta- 
les med medarbe jderne her- 
om med henblik på en re- 
duktion af timeforbruget . 
Med hensyn til off-shore 

markedet er der arbejdet



på store tilbud på modu- 
ler o.lign., men vi har 

ikke fået svar herpå. 

Bevillinger: Der er fore- 

taget følgende investe- 

ringer siden sidste møde: 

Vinduer til kontorbygnin- 
gen, hydr. pumpe i buret, 
stativ for boremaskine i 

buret, Arboga boremaskine 
til hal R, isolering åf 
loft i afdelingen for kas- 

sefremstilling, søjle- 
svingkran til hal S og 

letmetalstillads på plad- 
sen. 

PUNKT 4: FLEXTID. 

Henry Nielsen fremsatte 

ønske om, at flextiden 
indgår fast i arbejdsti- 
den og bliver mere varia- 

bel, hvilket vil give 
større tilfredshed i ar- 

bejdet og bedre forhold i 
omklædningsrummene . 
W. Kok svarede, at for- 

søgsperioden for den af- 

talte flextid var blevet 
forlænget en måned, for at 
man kunne få mulighed for 
at drøfte spørgsmålet helt 
igennem på grundlag af de 

indhøstede erfaringer. 
Mogens Sall forespurgte om 

flextid på udearbejde. W. 
Kok svarede hertil, at 

folk på udearbejde i al- 

mindelighed må følge den 
pågældende virksomheds 

arbejdstid. Kun i speciel- 
le situationer vil der 
kunne afviges herfra, 
Formand og næstformand i 

SU vil, når udvalget for 
flextid skal nedsættes, 
tale sammen herom. 

PUNKT 5: SVEJSEKURSUS . 

Henry Nielsen foreslog, at 
der i perioder med lidt 
arbejde blev kørt nogle 
svejsekurser, og at disse 
blev på 2 uger i stedet 
for 1 uge. 

Frede Jensen svarede, at 

det bl.a. var dette, man 
havde gjort, når man havde 
arrangeret svejsekursus i   

ugerne 37-39. Endvidere 
nævnte Frede Jensen, at de 

folk, der havde været på 

l-uges kursus, kunne komme 

på et l-uges kursus sene- 
re. 
W. Kok nævnte, at der er 

et godt samarbejde med 
Specialarbejderskolen, 

hvor kurserne afholdes. 

Der stilles store kråv til 
svejserne, og det ser ud 
til, at kurserne allerede 

nu har hævet standarden. 
Det blev foreslået også 
at tage kursus før plade- 

udfoldninger med. 

PUNKT 6: AFDELINGSUDVALG . 

Dette punkt behandledes 
sammen med punkt 8. 

PUNKT 7: DIVERSE SPØRGSMÅL 

FRÅ B-GRUPPEN. 

Mogens Sall ønskede opret- 
tet en telefon på udear- 

bejde (i buret), så der i 
vigtige tilfælde kan rin- 
ges dertil, da der ikke 

altid er nøgen til stede 

på værkførerkontoret . 
W. Kok henviste til op- 
slag af 9. august 1978, 
der oplyser, at hvis der 

inden for normal arbejds- 

tid skal gives en nødven- 
dig besked, og vor tele- 

fon på Rørdal ikke svarer, 
kan der ringes til Norden 
(13 33 33), hvor telefon- 
omstillingen vil sørge 
for at give meddelelsen 
videre. Uden for normal 

arbejdstid kan der ringes 
til Rørdal (13 22 77), 
hvor portvagten så vil 
sørge for, at der gives 
besked. 

Frede Jensen foreslog, at 
"pipperen" i tilfælde af 
arbejde uden for normal 
arbejdstid udleveres til 

en af folkene, så portne= 

ren kan komme i forbin- 
delse med ham på denne 
måde . 
Jørgen Madsen og N. Aa. 
Nørgaard sørger for, at 

retningslinierne offent- 

  

  

liggøres i OBS. 
Henry Nielsen og Mogens 

Sall fremsatte ønske om, 

at b-gruppens medlemmer 
får frihed til at drøfte 
dagsordenen umiddelbart 
før SU-møderne. 

Formanden og næstforman- 

den vil se på spørgsmå- 

let. 

Mogens Sall foreslog af- 
holdt julefrokost for 

medarbejderne, hvor bør- 
nene evt. kunne være med 

om eftermiddagen. 

W. Køk svarede, åt man 

gerne ville overveje even- 

tuelle forslag til arran- 
gement for børnene, men 

afholdelse af specielle 

julefrokoster ligger uden 
for fabrikkens mulighe- 

der. 

PUNKT 8: PUNKTER FRA SU- 
KONFERENCEN 15/3 1977 
(DAGLIGT SAMARBEJDE OG 
AFDELINGSUDVALG) . 

Der var enighed om afhol- 

delse af en konference i 

efteråret med deltagelse 

af SU-medlemmerne og af- 
delingsudvalgene for at 
følge punkterne fra sid- 
ste konference op. 

Der var enighed om, at 

spørgsmålene under punk- 

tet "dagligt samarbejde" 
var løst på tilfredsstil- 
lende måde. 

PUNKT 9: EVENTUELT. 

Intet. 

Mødet hævet kl. 18.00. 

AFSLUTNING PÅ FORSØG 
MED VW: 

Man kan ikke køre på 
sylteeddike. 

Helmuth Hansén
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FLS-United Kingdom 
Medarbejderforeningen 
hos FLS-UK har nu funge- 
ret godt i lidt over et år, 
og de fleste af arrange- 
menterne er blevet omtalt 
i FLS-OBS af foreningens 
medlemmer. Årsberetnin- 
gen og regnskabet blev for- 
sinket flere uger, da vores 
kasserer Ray Samuel plud- 
selig døde. Hans begej- 
string og humoristiske 
sans vil blive savnet læn- 
ge, I år er bestyrelsen 
blevet udvidet til ni med- 
lemmer, Formand og se- 
kretær er de samme som 
før, og den nye kasserer 
hedder Ron Walker, Med 
udvidelsen af bestyrelsen 
er arbejdsbyrden blevet 
fordelt på flere, og der er 
også taget hensyn til fra- 
vær ved ferie og sygdom. 

Siden vores sidste arti- 
kel har vi været på en en- 
dags-tur til Calais, På ud- 
turen spurgte man, om vi 
var mandskabet, og på 
hjemturen blev vi beskyldt 
for at være en skoleklasse 
på udflugt! Til trods for 
disse anslag mod vor selv- 
respekt morede vi os godt, 
og på tilbageturen hørtes 
den lifligste musik af klir- 
rende flasker, 

Vores seneste aftenar- 
rangement var en førevis- 
ning af filmen "Det sidste 
Stik” efterfulgt af et ta" 
selv bord og vin, Som for- 
film vistes FLS-filmen 
"Turn-key" tilære for 
dem, der gik glip af den 
forrige forevisning. I 
FLS-UK har filmen for 
længst fået undertitlen 
"Se på Leif" (vi håber at 
ing, Thomsen i Kufa und- 
skylder os). Alle hyggede 

sig, og vi kunne samtidig 

glæde os over besøg fra 
FLS-H - det er altid glæ- 
deligt at gense vore gamle 
(dvs. mangeårige) venner 
Hans og Henny Falkenberg 
- og også fra FLS-USA, 
John Curry, som besøgte 
England for første gang, 
og som ikke behøvede at 
få fortalt, at "wash-up! 
(brit. eng. vaske op) her 
i landet ikke betyder at 
vaske sig. 

Il den resterende del af 
året håber vi at udvide 
vore aktiviteter til også at 
omfatte en sportsafdeling. 
Det skal indrømmes, at 
dette er inspireret af ar- 
tiklen i juni-nummeret af 
FLS-OBS om FLS-Från- 
ces fodboldhold. Det kan 
da kun være franskmænd, 
der "træner med glødende 
iver", Dette må kunne gi- 
ve begrebet "tackling" en 
helt ny betydning, og vil 

uden tvivl bevirke en kraf- 
tig forøgelse af dem, der 

ønsker at spille med på 
holdet, blandt de mange 
damer, hvis interesse for 
fodbold hidtil har været 
minimal. Når vi har fået 
organiseret denne gren af 
vores foreningsaktiviteter 
kunne vi måske udfordre 
vore franske kolleger til 
at lade handling følge på 
ørd. Hvilken oplevelse! 

Doreen Roberts/FLS-UK 

FLS-USA 
For at fastslå FLS' posi- 
tion som en af de vigtigste 
leverandører af elektro- 
filtre både til offentlige 
værker og til andre indu- 
strivirksomheder i USA 
deltog IED i den årligt til- 
bagevendende udstilling, 
som Air Pollution Control 
Association (Foreningen 
til Forureningsbekæmpel- 

FLS! stand på APCA ud- 

stillingen i Houston, Te- 
xas. 

vv 

    6



  

se) i år afholdt i Houston, 
Texas. 

Man havde udstillet en 
model af FAA filtret, som 
vakte stor interesse hos 
de ca. 5000, der besøgte 
udstillingen, 

På fotografiet.ses FLS! 
stand. 

SN/FLS-US 

Tanzania 
Som omtalt andetsteds i 
bladet blev der nedlagt 
grundstene på de to nye 
projekter i Tanzania, 
Mbeya og Tanga,. henholds- 
vis den 5, og 11. juli. 

Arrangementet var plan- 
lagt i forbindelse med 
den årlige Farmer's Week, 
som hvert år fejres i 
Tanzania. I år skulle fest- 
lighederne kulminere i 
Mbeya den 7. juli. 

I øvrigt er Mbeya-pro- 
jektet kun lige startet, Ud 
over 20 funktionærboliger, 
som i hast blev stillet op 
i anledning af festligheder- 
ne for at huse gæsterne, 
er der kun støbt nogle 
små-fundamenter og et 
stykke mur i administra- 
tionsbygningen, hvor 
grundstenen blev lagt. 

For tiden er der også 
kun to FLS-ingeniører, 
P, Køhler og C. Frøkjær, 

på stedet, som køoncentre- 
rer sig om jordarbejdet. 

Derimod er Tanga-pro- 
jektet mere fremskreden, 
Her er der foretaget store 
udgravninger, og funda- 
menterne er så småt ved 
at være over jorden, End- 
videre er den permanente 
lagerhal ved at være brug- 
bar. Også her er admini- 
strationsbygningen påbe- 
gyndt, således at grund- 
stenen kunne placeres. 

I Tanga udgøres FLS- 
staben i øjeblikket af P, 
Hubertz, J, Hilsted og 

Chr, L. Christiansen, 
som iager sig af byggeriet, 
men snart går det også 
løs med montagen, som 
forventes at starte hen 
mød slutningen af året, 

Vi ser frem til at byde 
nye FLS'ere velkommen i 
Tanzania til at bygge vide- 
re på grundstenene, 

AnKk 

FLS-Spain 

Baghaven, der støder op 
til FLS-Spain's kontorer, 
undergår for tiden en stør- 
re forandring. Efter opfø- 
relse af en ny naboejendom 
er man nu gået igang med 
at indrette arealet med 
solterrasse og grønne om- 
råder, og senere vil der 
også komme en swimming 
pool, Hvis planen gennem- 

føres, bliver det sikkert 
ikke noget kedeligt nabo- 
skab for de medarbejdere, 
der har vinduer "til går - 
den”. 

Det har heller ikke tid- 
ligere været nogen straf, 
at være placeret på Ma- 
drid-kontørets gårdside. 
Den tidligere baghave blev 
i en periode benyttet som 
træningssted for en af 
Spaniens meget kendte ty- 
refægtere, Antonio Bien- 
venida, som her i en alder 
af 50 år forberedte sit 
come back i arenaen, Der 
var opstillet skærme øg 
porte, og en medhjælper 
løb rundt med den tradi- 
tionelle øvelsestyr, en 
trækvogn med et bast-ty- 
rehoved foran, 

Der skal selvsagt megen 
og flittig træning med 
"trækvognen” til, før man 
vover sig ind til en leven- 
de tyr. Mendet er både 
Mmorsomt og underholdende 
al se på, 

Desværre kom Antonio 
Bienvenida ikke til at op- 
leve nogen ny storhedstid 
som tyrefægter. Kørt efter 
sit come back for €é1 belta- 

lende publikum mistede 
han livet under en privat 
opvisning i Syd-Spanien, 
Det var en lille tvrekalv, 

som ved et uheld gjorde 
en ende på hans forhåbnin 
ger om en ny karriere, 

Men om alt går vel, vil 

der igen blive noget at kig- 
ge på i naboens baghave: 
En sværm af ynd sade- 

nymfer vil sikkert benytte 
den planlagte swimming 
pool. Og dei er joogså 
værd at se på! 

   

   

  

Prin 

  

På rejse 

KUWATT 

Maskinarbejder Henrik 

Eriksen er den 17. au- 

gust rejst til KUWAIT 
før at føre tilsyn med 

svejsearbejde i 6-8 
uger, 

 



  

Vi 

Forståelse! 
Aktiviteterne på udearbej- 
de er i øjeblikket som så 
mange gange før begrænset 

til ganske få opgaver. 

Dette har igen medført, at 

en del medarbejdere er 

blevet fyret med løfte om 
genansættelse, hvis og når 
afdelingen får noget mere 

arbejde. 

Vores stabilisator "nød- 
værkstedet" har igen be- 
kræftet sin lille formå- 
enhed, hvilket har bevir- 
ket, at folkene fra ude- 
arbejdsafdelingen er ble- 

vet placeret rundt om i 

værkstederne og ude i det 

fri med udsigt til skifte- 
høldsarbejde. 

Plan-og tilrettelægningen 
af arbejdet til udear- 
bejdsfolkene, der kommer 
hjem i korteré eller læn- 
gere perioder, vil aldrig, 
uanset hvor store bestræ- 

belser man gør sig, blive 
tilfredsstillende med de 
nuværende mangelfulde 
værkstedsbygninger . 

Når folk efter megen be- 
svær bliver placeret i et 

af værkstederne, er det 

næsten umuligt at få dem 
ud igen, sélv om behovet 
er stort. 

Dette resulterer i nyan- 

sættelser i udearbejdsaf- 
delingen, som hverken kun- 
den, medarbejderne eller 
ledelsen kan være tjent 
med, og i løbet af kort 
tid er situationen således 
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forværret, idet der jo ef- 

terhånden bliver færre 
pladser i de eksisterende 

værksteder. 

De mange og korte nyansæt- 

telser kunne evt. begræn- 
ses ved at trække tidlige- 

re og stadig interessere- 

de medarbejdere fra hjem- 
mefronten ud til udear- 
bejdsopgaver af kortere 

eller længere varighed. 

Dette ville ligeledes be- 
tyde en større forståelse 
blandt medarbejderne, når 

ordremanglen i udeafde- 

lingen ikke skal løses 
isoleret, men indgå i 
virksomheden som en hel- 

hed øg i en overordnet 

planlægning. 

Det må også indgå i ledel- 
sens planlægning - som det 

er påpeget fra utalliges 
side - at det er bydende 
nødvendigt med et nyt og 

ordentligt værksted, der 
kan virke som stabilisa- 
tor for udearbejdsafdelin- 
gen. Der skulle ligeledes 
anvendes mere tid og kræf- 
ter på at skaffe nye og 
gode opgåver til afdelin- 

gen. 

Mogens Sall   
  

Ris, ros og positive forslag 

til forbedringer m.m. hører 
hjemme i denne rubrik. 

    

Nødråb fra 
udearbejde 
Vi på udearbejde ville 
gerne, at man kunne etab- 

lere et åndet nødværksted, 

da vi mener, at pladsfor- 

hold og løftehøjden er 
for ringe. Vi er mange 
gange udsat for at skulle 
flytte både 2 og 3 gange 
med det samme stykke ar- 
bejde, og det mener vi 

ikke er tilfredsstillende. 

Man vil da fra medarbej- 

dernes side foreslå, at 
mån kunne overtage lage- 
ret ved siden af nødværk- 
stedet og så omdanne det- 
te til lager, Det kan må- 
ske blive nødvendigt at 

vælte en mur, sådan at 
værkstedet bliver større. 

Denne løsning er før fo- 
reslået af Peder Holst, 
men vi har ikke fået no- 

get svar. 

Erik Mikkelsen 
Kurt Grynnerup 

SVAR PÅ BEGGE LÆSERBREVE : 

  

Det er desværre ikke ale- 
ne aktiviteterne på ude- 
arbejdsfronten, der i dag 

er begrænsede. 

På fabrikken mærkes samme 
afmatning, og i de sene- 

re måneder er også i den 
stab, der arbejder inden 
for fabriksarealet, fore- 
taget reduktioner. 

Det er en situation, der



  

kan henføres til langt 
uden for Danmarks græn= 
ser, men vi sidder dog ik- 

ke i den anledning med 

hænderne i skødet for at 
vente på, at forholdene 
ude i verden skal blive 
bedre =- tværtimod har vi 

i den seneste tid afgi- 

vet flere tilbud end på 
nøget tidligere tidspunkt . 
Der gøres virkelig et 

stort arbejde for at skaf- 

fe ordrer både til udear- 
bejde og til arbejder, der 
skal udføres på fabrikken. 

Det er rigtigt, at "nød- 
værkstedet" i sin tid blev 
indrettet som en stabili- 

sator, men en forudsætning 

for, at det kan virke som 

sådan, er dog, at der fin- 
des ordrer, og det har 
heldigvis været tilfældet 
de gange, vi har haft be- 
hov for værkstedet. Det 
må dog påpeges, at der og- 
så er gjort store anstren- 
gelser for at placere folk 
i andre værkstedsafdelin- 
ger. 

Ved sådanne ordrer er der - 
ligesom på udearbejdsfron- 
ten - en kunde at tage 
hensyn til, og derfor kan 
det være nødvendigt at 

sende andre til udearbej- 
det, hvis der pludselig - 
og det er næsten altid pr. 
omgående - bliver behov 
før en styrke til et eller 
andet arbejde på en af fa- 
brikkerne, hvor en ovn må- 
ske pludselig er "gået 
ned", Det arbejde, den på- 
gældende er beskæftiget 
med på fabrikken, kan selv- 
følgelig ikke ligge stille, 
indtil der opstår en ny 
mangel på ordrer til ude- 
arbejde, og af praktiske 
grunde vil det som regel 

være en fordel, om den, der 
har påbegyndt arbejdet, og- 
så kommer til at fuldføre 
det. 

Åt indrette et værksted er 
i dag en bekostelig affæ-   

re, og det er derfor 

klart, at der ikke kan 
blive tale om bygning af 

et nyt værksted til det 

nævnte formål. Hovedsagen 

må Være, at der er wulig- 
hed for at skaffe beskæf- 

tigelse enten på det ek- 
sisterende "nødværksted" 
eller et andet sted på 
fabrikken - eve. også på 
skiftehold, men da hold- 
drift ofte kræves ved ude- 

arbejde, skulle dette jo 

heller ikke være fremmed 
for de pågældende. 

Fabriksledelsen vil me- 
get gerne tage en drøf- 

telse med det pågældende 

afdelingsudvalg for at 

undersøge, om der er mu- 
lighed for at foretage 

forbedringer i det eksi- 
sterende "nødværksted". 

Kunne man for øvrigt ikke 

i fællesskab finde en 

bedre benævnelse for 
værkstedet ? 

Telefonbesked 
på RØRDAL 

Hvis der, inden for 

normal arbejdstid, 
skal gives en nødven- 
dig besked til en 
medarbejder, og vor 

telefon på Rørdal 
13 84 46 ikke sva- 
rer, kan der ringes 
til Norden 13 33 33, 
hvor telefonomstil- 
lingen vil sørge 
for at give medde- 

lelsen videre. 

Uden for normal ar- 

bejdstid kan der 

ringes til Rørdal 
telefon 13 22 77, 
hvor portvagten vil 

modtage besked.   

Personalia 

Fødselsdage 

Fru Edith Skov fylder 

60 år den 30. september 
1978 

    

Erling Lyngby Jensen 
fylder 50 år den 28. sep- 
tember 1978 

Udlært 

  

4.10.78: 
Allan Kjær Nielsen udlært 
som pladesmed 

xx Tag Til 

5 lykke 

X



Ulykkesstatistik 

1975-76-77 
Beregningsgrundlag for NORDEN: 

Akkordarb. 

Tidlønsarb. 

Tilsammen 

Antal ulykkes- Antal tabte 

    

  

Norden: 

Akkordarb. 

Tidlønsarb. 

Tilsammen 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 

Tidlønsarb. 

Tilsammen 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb, 

Tidlønsarb. 

  

Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1977 1976 1975 1977 1976 1975 1977 1976 1975 

229.765 183.556 202.097 11 7 ( 195 49 55 

150.355 153.766 99.809 11 7 10 142 78 106 

380.120 337.322 301.906 22 14 18 337 127 161 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkes frekvens Fravær 

1977 1976 1975 1977 1976 1975 

47,9 38,1 39,6 6,8 2,1 pl 

73,9 45,5 100,2 7,6 4,1 8,5 

58,1 41,5 59,6 zl 3,0 4,3 

43,2 47,9 46,2 4,2 3,8 3,8 

42,6 39,4 37,6 4,2 Byg 35 

42,8 41,8 40,0 4,4 3,8 4,1 

43,2 47,9 46,2 4,2 3,8 3,8 

42,6 39,4 37,6 4,2 3,7 35 

42,8 41,8 40,0 4,4 3,8 4,1 Tilsammen   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejds- 

timer. 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 8,00 arbejdstimer,



  

Kantingeudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 14. august 
1978. 

1. Tilbudet på indretning af frokost - 
stue i nuværende ledige baderum blev 

diskuteret, og det aftaltes, at der 
bør foretages visse overvejelser i 
forbindelse med igangsætningen af et 
sådant projekt. Det er dog stadig - 
efter udvalgets mening - den bedste 
måde at løse problemet på. 

2. Udskiftningen af kolddriksautomaten 
er blevet forsinket i forbindelse 
med nogle overvejelser om i stedet 
at købe 2 mekaniske automater, som 
er mére driftssikre, og hvoraf man 

kan få 2 til samme pris som den op- 
rindeligt tænkte automat (ca.12.000 
kr.). Der er imidlertid et dilemma 

herved, idet denne type ikke kan gi- 
ve penge tilbage, og den kan kun kø- 
re med priser, der er delelige med 

25-ører. 

3. Der har været nogle mindre problemer 

i forbindelse med skabsrengøringen i 
sommerferien - specielt med tømnin- 
gen af skabene - men de blev løst på 
en måde, som udvalget kan godkende. 

4. Der er indført en ordning, så man om 

formiddagen kan bestille varme pøl- 

ser til frokostpausen - herved und- 
gås ventetid. 

LK Der anskaffes 10 peberbøsser, der 
fremover vil kunne lånes hos fru 
Skov. 

6. Muligheden for til frokostpausen at 
sælge - i forvejen smurte - "oste- 
mad'er" blev drøftet, men forespørgs- 
len må - dels af beskæftigelsesmæs- 
sige og dels af erfaringsmæssige 
grunde - afvises. 

J00c5 

HØRT I OMKLÆDNINGSRUMMET 

Ka' vi ikke snart få en hurtigere bold? 
Hvorfor? 
Den døjer med at følge med Simon.   

oport 
Idrætsaktiviteterne for vintersæsonen 

er igen i fuld gang, og vi er i år re- 
præsenteret i to sportsgrene, nemlig 

billard og badminton. Det er med be- 
klagelse, åt vi. ikke inden for den 
fastsatte tilmeldingsfrist har kunnet 

mobilisere ét bordtennishøld, men vi 
håber igen til næste vinter at kunne 

være med. Der er dog stadigvæk mlig- 

hed før at spille bordtennis, idet 

klubben jo som bekendt råder over bord- 
tennisbørde og træningslokaler på fa- 
brikken - åbningstider m.m. kan aftales 
med Henrik Steffensen (hal M). 

FODBOLD 

Klubbens fodboldhold har i år haft fat 
i den helt rigtige ende, og dette be- 

virker forhåbentlig en oprykning eller 
en placering mellem de tre-fire første. 

Ud over firmafodboldturneringen skal 
fodboldholdet igen i -år til at spille 
vor interne FLS-turnering, og det bli- 

ver spændende, om vi igen kan komme i 

finalen, 

Topscorelisten er følgende: 

Erik (Bonnhof) 9 mål 

Simon 8 mål 
Jan 7 mål 

   Da fodboldholdet i år skal spille rundt 
regnet. 30 kampe, er det klart, at sådan 
noget slider på tøjet, så vi har indkøbt 
et nyt sæt fodboldtøj, og da Simon tid» 
ligere har stået model for Dahlls Vare- 
skur, har han gjort os den tjeneste at 

præsentere vor nye spilledragt, 
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(ØD 
Kondi FEST 

Alt Er" S, 5 

Idrætsklubben "Norden" afholder lørdag, den 28.10.1978, kl. 18.30 

fast i selskabslokalerne. Her er muligheden for at invitere din kone 

ud til et glas af det klare og et stykke kage, plus du samtidig kan 

få fuld valuta for de millioner, du igennem året har pumpet i det 

amerikanske lotteri. 

Vel mødt. 

Madkurv medbringes + kr. 15,=—. i entre pr. person. 

MUSIK: sru-Bi-Dvan … 
vi desværre ikke kunnet få fat i, men i stedet kommer vort populære 

husorkester DIJINGOTRIDGEN. 

Tilmelding hos Carl Johan Jensen (Hal N) — 

senest fredag den 20. oktober 1978. 

  

FESTUDYVALGET, 
Gråfek Aekame/08-136500


