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Stof kan offentliggøres 
under mærke, men redak- 

tøren skal kende indsen- 
derens navn og afdeling. 

Eftertryk med kildeangi- 
velse er tilladt.   

bodt 
Året 1978 har været præ- 
get af stor travlhed. Der 
har været stillet krav 
til fleksibilitet, fordi 
strukturen i produktionen 
har undergået betydelige 
ændringer. Men sammenlagt 
kan vi konstatere, at vi 

har kunnet opretholde den 
fulde beskæftigelse. 

En del af årets arbejds- 
opgaver har været udfø- 
relse af prototyper. For 

FLS er arbejdet med 
Fluxomatic-pakkeren og et 

forbedret automatisk pose- 
filter - og for Akvadan- 
Harvey med et vandrens- 

ningsanlæg til udviklings- 
lande. Denne type arbejde 

kræver en betydelig ind- 
sats af ressourcer, der 

så gerne skulle resultere 
i, åt den fortsatte pro- 

duktion af maskinerne 

kommer til at foregå på 
Norden. 

Ordretilgangen for skibs- 

sektioner har været meget 
svingende i årets løb, og 
med de stadig mere alvor- 

lige udsigter for værfter- 
ne kan der ikke stilles 
store forventninger til 

denne del af markedet. 

Udearbejdsafdelingen hav- 

de en særdeles kraftig 
belægning i årets første 
trediedel - efterfulgt af 
en betydelig afmatning. 
Der var imidlertid mulig- 
hed for beskæftigelse af 
en del af mandskabet på 
fabrikkens "nødværksted" |, 
Sidst på året er der igen 
en bølge af travlhed - 
men horisonten er som van- 

ligt temmelig kort. 

Fremstilling af stålkon- 
struktion til gravemaski- 
nen til Rørdal påbegynd- 
tes i 1978. Arbejdet lig- 
ger på et højt plan, og 
der er i de nu gennemgå-   

nytår 
ede faser udført et stort 
arbejde. 

Ordrerne er heller ikke i 
år kommet af sig selv. Der 
har været udfoldet store 
bestræbelser for at "være 
med" på markedet. I nogle 
af salgsopgaverne er vi 

indgået i samarbejde med 
andre danske eller uden- 
landske virksomheder. Der 
er desværre ingen lysning 

i konkurrencesituationen - 
den er stadig meget hård. 

I slutningen af året fik 
vi myndighedernes godken- 

delse af Nordens havns 
fremtidige status. Havnen 

repræsenterer en væsentlig 
del af det grundlag, vor 
fabriks levedygtighed hvi= 
ler på som leverandør af 

store konstruktioner - og 
der arbejdes nu videre på 
at få havnen bragt i god 
stand. 

Der er nu gået et års tid 
siden langtidsplanen for 
Norden blev udformet i 
sin første udgave, Det er 
berammet, at der i 1979 
foretages fornyet gennem- 
gang af planen. Det er 
nødvendigt på basis af de 
gjorte erfaringer at ny- 
vurdere målene og fore- 
tage en ajourføring. 

Som nævnt er der ikke tegn 
på lettelse i konkurrence- 
situationen, og de trykke- 
de salgspriser påvirker 
naturligvis vort regnskab 
og stiller krav om, at vi 

imødegår denne udvikling 
ved effektivitet og ved 
samarbejde mellem alle 
medarbejdere på vor fa- 
brik. 

Fra ledelsens side skal 
der siges tak for en god 
indsats i 1978, og alle 
medarbejdere ønskes et 
godt nytår.



Forsøg med 
automatisk posefilter 
Siden den 18. oktober har 
vi haft et af NORDEN frem- 
stillet automatisk støv- 
filter kørende på en prø- 
vestand, vi har opstillet 
i den såkaldte "Solgår- 
den", og det har naturligt 
nok givet anledning til, 
at flere af fabrikkens 
medarbejdere har spurgt, 
hvorfor mån kører med det 
i så lang tid og i konti- 
nuerlig drift. 

Jeg skal her forsøge at 
forklare nogle af de ting, 
der gør, at vi i det hele 
taget har opstillet fil- 
tret og kører med det. 

Vi har igennem de sidste 
mange år fremstillet EP- 
filtre, men på grund af 
stigende konkurrence fra 
andre fabrikker, der frem- 
stiller filtre, har man 
set nødvendigheden af at 

omkonstruere disse filtre. 

  
Det nye i dette filter, 
som for øvrigt også har 
fået navneforandring til 

RS-filter, er, at man i 
stedet for at have 17 po- 
ser i hvert kammer har   

gjort det en smule bredere 
og anbragt 32 poser i kam- 
meret. Denne ændring gør, 

at man kan køre en større 
luftmængde igenem et fil- 
ter af mindre format. 

Samtidig med bestræbelser- 
ne på at gøre filtret mere 
effektivt har mn også set 
på, hvad man kan gøre for 
at forenkle produktionen 
af de enkelte komponenter, 
f.eks. kan nævnes, at over- 
delene samt benene til 
filtret er væsentligt æn- 
dret, og de pæreformede 
rør, som de hedder i dag- 

lig tale, udgår helt, i- 
det de var beregnet til 
at lukke et enkelt kammer 
fra for udskiftning af 
poserne, men i erkendelse 
af, at man ikke kan få 
sine medarbejdere til at 
kravle ind i filtret un- 
der drift, har man sløj- 

fet disse ventilrør. 

Den vigtigste årsag til, 
at vi kører så længe og 
kontinuerligt med fil- 
tret, er trods alt for at 

konstatere, om de enkelte 
dele kan holde til det 
store undertryk, et så- 
dant filter arbejder med. 

Ud over de omtalte æn- 

dringer på selve filter- 
huset har man fra snegle- 

afdelingens side ændret 
konstruktionen af selve 
sneglen, således at sneg- 

letruget, som var ret 

kompliceret at fremstille, 
faktisk bortfalder, og 

sneglen indgår som en del 
af bundtragten. 

Hermed håber jeg at have 
belyst en del af de fak- 
torer, der gør, at vi må 
køre med filtret igennem 

længere tid, 

Helmuth Hansen   

10 uger på 
Enstedværket 
Så har SM igen haft brug 
for nøgle smede til repa- 
råtionsarbejde af kedler 
og ventiler m.m. 

I de første fem uger var 

vi 10 mand, derefter 6 
mand til og med uge 48. 

Det er interessant at kom- 
me ud og se, hvordan der 
under revision arbejdes på 
et el-værk. Det er maski- 

ner, der er meget forskel= 
lige fra cementindustri- 

ens, f.éks. kulmøllerne, 
der er af en helt anden 
konstruktion, ligesom op- 
bygningen af rørsystemet 

i kedlerne og kondensator- 
kælderen er fremmed for 
os. 

Vi har et godt samarbejde 
med sønderjyderne, der 

altid er flinke og villi- 
ge til at hjælpe os. 

Da Åbenrå er tæt ved græn- 
sen, benyttede vi lejlig- 

heden til at gøre indkøb 

i Tyskland. Vi opdagede, 

at det kunne betale sig 
at være prisbevidste, så 
vi var i skarp træning 

med at se på priser der- 
nede, ja selv kurser og 

prøcenter regnede vi med. 

Peder Holst 

    å. d 

"Og for at markere 
Deres første 50 mi- 
nutter i vort firma 

skænker jeg Dem det - 

te diamant-armbåndsur" |, 

g



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 14. december 
1978 kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i samar- 

bejdsudvalget . 

Som suppleanter for Tage 
Hansen og Mogens Sall var 
mødt Knud Nielsen og Erik 

Thomsen. 

Hans Nielsen og Sv. Aa. 

Thomsen er indtrådt i SU 
i stedet for Flemming 

Jensen og Jørgen Kristen- 

sen. 

PUNKT l: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER . 

Havnens status som "pri- 
vat bolværk" er nu god- 
kendt af ministeriet, 

Norden skal betale fuld 
vareafgift og har stadig 

fuld vedligeholdelses- 
pligt, men skal ikke me- 

re deltage i Fjordudval- 
gets udgifter. En bevil- 
lingsanmodning på under- 

søgelse af havnens forfat- 

ning er godkendt, og der 

vil nu blive udarbejdet en 
vedligeholdelsesplan. 
N. Aa. Nørgaard oplyste, 
at der ikke er nogen på- 
viselig årsag til stignin- 
gen i ulykkesstatistikken 
for 1977 i sammenligning 
med 1976 ud over en gene- 
rel stigning i tilskade- 
komsterne . 

Medarbejderhåndbogen 1979, 
hvori der er foretaget en- 

kelte korrektioner og æn- 
dringer, vil blive sendt 
til medarbejderne umiddel- 
bart efter 1. januar. 
Personaleudvalget indstil- 
lede til SU, at der pr. 

1. januar 1979 opsættes 
forslagskasser i kantinen 
og på udearbejde. Forslag 
til fremgangsmåden ved 
bedømmelse af de indkomne 
forslag samt størrelsen af 
en evt. præmie vil frem- 

komme på næste SU-møde. 
SU var enige om, åt der   

var interesse for for- 
slagskasserne, og gav til- 
sagn om, at disse opsæt- 
tes. 
Der er fra smedenes side 

nedsat et udvalg, der har 

taget punkter vedrørende 
forbedring af effektivite- 

ten op, bl.a. efteruddan- 

nelse, hvordan man kan 
undgå ventetid på materia- 
ler og transportproblemer. 
En del af disse punkter 

har været drøftet, og man 
regner med, at de også vil 
indgå i arbejdet med lang- 
tidsplanen mæste år. Et af 
punkterne er spørgsmålet 

om spisepauser, hvor man 
vil undersøge, om de kan 

lægges på et fast tids- 
punkt. 

I den udstrækning, det er 
i overensstemmelse med fa- 
brikkens tarv, vil ønsket 
om mødetid kl. 6.45 for 
medarbejdere, der ønsker 
det, kunne imødekommes for 
at forbedre forholdene i 
baderummene. Spørgsmålet 
ordnes i de pågældende af- 
delinger efter aftale med 
værkføreren. Ordningen 
gælder ikke udearbejde. 

PUNKT 2: BERETNINGER FRÅ 
FORSKELLIGE UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste og 

kommenterede referatet fra 
mødet i sikkerhedsudvalget 
den 5. december 1978. 
Der er indført en ordning 

for eftersyn af løftegrej. 
Vedrørende spændingsbe- 
grænsende udstyr har mini- 

steriet udskudt ikrafttræ- 

delsesdatoen til 1. august 
1979 mod, at udstyret er 
bestilt senest 1. maj 1979. 
I måleværkstedet vil der 
blive foretaget fornyede 
målinger. 
Der afholdtes møde i kan- 

tineudvalget den 27. no- 
vember 1978. 
SU vedtog kantineudvalgets 
indstilling om nye åbnings-   

tider i kantinen. 

Det vil i en forsøgsperi- 
ode være mligt at købe 

franskbrød med ost eller 
spegepølse i frokostpau- 
sen kl. 11.30-12.00. 
Der fremkom forslag om at 

opstille køleskabe i de 
forskellige afdelinger. 
SU vedtog indstillingen 
fra ferieudvalget vedrø- 

rende ferien for 1979. 
Henry Nielsen foreslog, 
at man fremover påbegyn- 
der ferielægningen på et 
tidligere tidspunkt. 
Som tidligere år gælder 
ferielægningen ikke for 
udearbe jdsafdelingen, 
idet der her må tages 

hensyn til kundens be- 
redskabsdækning. 
Dagpengeudvalget oplyste, 
åaE sygeprocenten som 

sædvanlig er steget lidt 

i sidste del af året. 
Der har været afholdt mø- 
de i alle afdelingsudval- 
gene. 
Udvalget, der er nedsat 
for at se på personale- 
politik, oplyste, at man 
for øjeblikket arbejder 
med forslag til regler 

for rejsearbejde. 

  

  

  

    
  

- Det er længe siden vi 
har været sådan på span- 
den. - Vi skal faktisk 
helt tilbage til de go- 
de, gamle dage!



PUNKT 3: ORDRE- OG PRO- 
DUKTIONSFORHOLD. 

Med kendte og reserverede 

ordrer er der i 1. kvartal 

1979 beskæftigelse til 70 

mand (65 %) i pladeværk- 
stederne, til 10 mand 

(90 %) i maskinværkstedet 
og til 4 mand (80 %) i 
montageværkstedet . 
Udearbejde: Der er på Rør- 
dal beskæftigelse til ca. 
22. mand til 1. februar, 

på DEF til ca. 7 mand til 
1, marts, på Dania til 
ca. 6 mand til l. januar 
og på Lindholm til ca. 3 

mand til 15. december 
1978. På rejsearbejde er 
der beskæftigelse til ca. 
4 mand til 1. marts. 
Vi har på baggrund af 

samarbejdet med et tysk 
firma givet tilbud på op- 
gaver af lignende art, men 

kender endnu ikke resulta- 
tet, Vi håber at finde ar- 
bejde med større stålkon- 
struktioner. 
Der er i samarbejde med et 
herværende firma afgivet 
tilbud på større mængde 
stålkonstruktioner til et 
dansk firma. 
Arbejdet i 1978 har været 
karakteriseret af frem- 
stilling af prototyper, 

som vi håber der kommer en 
produktion ud af, hvor vi 
kan være med, Det er dog 
en forudsætning, at vi er 
konkurrencedygtige. 
Bevillinger: Der er fore- 
taget følgende investerin- 
ger siden sidste møde: 
Transportabel kompressor 
i maleværksted, radialbo- 
remaskine, førerhus til 
"Clark truck, opvaskemaski= 
ne, magnetboremaskine i 
hal P, udvidelse af ilt- 
central, 2 skæremaskiner, 
flaskekøleautomat, be- 
klædning af læskur og 
Auto skærebrænder. 

  

PUNKT 4: EVENTUELT. 

Intet. 

Mødet hævet kl. 17.00.   

Ferie 

1979 
Ferien i 1979 er fastsat 
som følger: 

Fast fabrikslukning uge 

28 og 29. 

Hvis den 3. uge, som er 
til fri disposition, én- 

skes i forbindelse med 
uge 28 og 29, skal besked 
herom gives til værkføre- 

ren senest den 27. april 
1979. 

Følgende "indeklemte da- 
ge" dækkende den 4. uge: 

mandag den 30. april 

fredag den 25. maj 
tirsdag den 5. juni 
mandag den 24. december 
torsdag den 27. december 
fredag den 28. december 

mandag den 31. december 

NB. Den uofficielle fa- 
briksferie for området er 

ugerne 28, 29 og 30. 

Udearbejdsafdelingen er 

ikke omfattet af ovennævn- 
te ferieplan. 

På rejse 
INDONESIEN 
Svejser Frits Jacobsen 
rejser primo januar til 

PÅDANG og TONASA for at 

assistere ved svejseåar- 
bejde i ca. 4 måneder. 

IRAK 

Montør Keld Dahl Jensen 
rejser 7. januar til 
KUFA for at assistere 
ved systematisk vedlige- 
holdelse. 

    

Ændrede kantine- 

åbningstider 

fra 2. januar 1979 

Efter indstilling fra 
kantine- og samarbejds- 
udvalg vil kantineåbnings- 
tiderne fra tirsdag den 
2. januar 1979 være: 

kl. 6.30 'til kl. 7.00 og 
kl. 11.30 til kl. 12.00 

Køkkenets formiddagsåb- 
ningstid og spisesalens 

(kolddrikautomaternes) 
eftermiddagsåbningstid 
bortfalder samtidig. 

P-S. I en forsøgsperiode 
vil det være muligt i 

spisepausen kl. 11.30 til 
kl. 12.00 at købe fransk- 
brød med ost eller spege- 
pølse til en pris af 
2 kr. pr. stk. 

  

  
      

- Se - her i landet 

skelnes meget skarpt 

mellem indirekte 
skatter og direkte 

udplyndring.-



Orientering fra 
bestyrelsesmødet 

27.10.1978 
Der blev aflagt beretning 

med hensyn til ordrebe- 
holdning, beskæftigelse, 
nyanlæg m.v., ligesom de 

forskellige afgivne til- 
bud blev omtalt. 

Til beretningen fremkom 
følgende kommentarer: 

Henry Nielsen forespurgte, 

om de væsentlige ændrin- 

ger i produktionssammen- 
sætningen ikke vil bevir- 
ke, at langtidsplanen bør 
ændres. Forespørgslen be- 
svåredes bekræftende. 

Endvidere udtalte Henry 
Nielsen utilfredshed med, 
at sagen vedrørende en ny 

malehal ikke er kommet 
længere. Der må imidler- 
tid anstilles en afventen- 
de holdning til problemet, 
indtil man ved noget mere 
om de store ændringer, 

der vil finde sted inden 
for området overfladebe- 

handling. 

Mogens Sall spurgte, om 

NORDEN kunne komme i be- 
tragtning ved montagen af 
den store gravemaskine på 
Rørdal. Man er i gang med 
at undersøge spørgsmålet, 
men også andre firmaer er 

inde i billedet. 

Det foreløbige regnskab 
for 1978 blev fremlagt. 

Der forventes en nedgang 
i resultatet på ca. 1/2 
mill. kr., forårsaget af 
at hele den budgetterede 

produktion ikke forventes 
at kunne blive faktureret 
i indeværende år. 

Budgettet for 1979 blev 
ligeledes fremlagt. Det 
forventes, at tendensen 

fra 1978 med trykkede 
salgspriser vil fortsætte 

i 1979, hvor resultatet 

derfor forventes at blive 

6 
  

endnu lavere end i 1978. 

Der blev sluttelig rede- 
gjort for havnens frem- 
tidige status som "privat 
bolværk" samt for de krav, 
NORDEN kan forventes at 
blive stillet overfor i 
forbindelse med etable- 
Tingen af rensningsanlæg - 

get vest for fabrikken. 

  

Sikkerhed på kontoret ? 

Klub 11 
STIFTELSESFEST 

Stiftelsesfesten bliver 

igen i år afholdt som et 
weekend-ophold og vil fo- 

regå i dagene lørdag den 
20. og søndag den 21. ja- 
nuar 1979 på hotel VIKING, 
Sæby. 

Deltagerprisen bliver 
100 kr. pr. person, og 
tilmelding skal være fest- 
udvalget i hænde senest 
fredag den 5. januar. 

Tilmelding foregår ved: 

Egon Olesen 

Bjarne Maylann 
Per Madsen 

Carsten Jul 
Henry Nielsen   

Nye telefoner 

og 
nationalsangen 
Norden er gået over til 
trykknaptelefoner af sid- 
ste nye model. 

Som bekendt fik vi instal- 
leret en hårdt tiltrængt 
ny telefoncentral i forå- 
ret, men de konventionelle 
telefoner med drejeskive 
var så langsomtvirkende, 
at hvert opkald varede en 
evighed, specielt når et 
nummer i København skulle 
drejes. 

Nu går det ekspedit - og 
så lyder der ikke klokke- 
kimen på kontoret mer - 
næh nu er det "Mc Cloud"- 
toner i forskellige tone- 
højder, der kalder folket 
til telefonerne. 

Et lille raffinement er 
det, at hver tast på tele- 
fonen har sin særlige tone - 
der kan næsten spilles me- 
lodier på apparatet - og 
hvert opkaldsnummer får 
sin karakteristiske melo- 
distump. 

F.eks. er "kendingsmelo- 

dien" på Pars Dans num- 
mer (16 62 11) national- 

sangen: "- vort gamle 
Danmark skal bestå!" 

 



Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 27. novem- 
ber 1978 (Henning Nielsen havde meldt 

frafald). 

1. Som aftalt med formand og næstfor- 
mand i SU udarbejdedes en indstil- 
ling til ændring af åbningstider m.v. 

2. Fru E, Skov kom desværre til skade i 

køkkenet den 16. f.m. og har været 
sygemeldt siden. Efter at fru Inge 

Olesen havde passet ekspeditionen i 
de første dage efter uheldet, er der 
nu ansat en midlertidig afløser 
(fru Hansen). 

3. Til hjælp'i forbindelse med gæstebe- 
søgene er anskaffet en opvaskemaski- 

ne og en større kaffemaskine. 

4. På et senere tidspunkt vil vi kon- 

sultere en konsulent for at få klar- 
hed over, om ekspeditionen i køkke- 

net evt. kan gøres hurtigere, end 
tilfældet er nu. 

mn
 Moderniseringen af toiletforholdene 

er nu afsluttet, og ved selvsyn kon- 
staterede udvalget, at det er sket 
på en tilfredsstillende måde. 

Voer 

Beskæftigede 
på NORDEN pr. 1.12.78: 

30 funktionærer 
159 faglærte 

48 ufaglærte 

17 lærlinge 

254         

EET NAT DRE 

| PERSONALIA | 
  DEERE ERE RARE RE 

Fødselsdage 

Peder Damgaard 

Nielsen fylder 
60 år den 26. de- 
cember 1978 

Tage Hansen fyl- 
der 50 år den 
3. februar 1979 

Anthon Larsen fyl- 
der 60 år den 
4. februar 1979



  

  

  
Derudefra 

    

FLS-USA 
Da FLS-USA i december 

1969 flyttede fra New York 
City til det nye kontorhus 
i Cresskill, var der i alt 
120 medarbejdere (eksklu- 
siv Lebanon-medarbejder- 
ne). Bygningen har tre 
etager hver på 1400 m 
Man mente, at den øverste 
etage plus omkring halvde- 
len af 2, etage eller i alt 
2000 m” ville være til- 
strækkelig arbejdsplads 
for alle vore ansatte i en 
overskuelig fremtid. Der- 
for blev der sat ind på at, 
finde lejere til de 1500 m?, 
som vi ikke selv havde 
brug for, d.v.s, anden 
halvdel af en etage plus 
al den plads på 2, etage, 
som ikke skulle bruges til 
cafeteria, bibliotek og 
andre "brugsrum, 

Et år senere var medar- 
bejderstaben steget med 
kun tre ansatte, Vi følte 
os heldige, fordi vi havde 
skaffet en lejér til halvde- 
len af stueetagen, nemlig 
Equitable Life Assurance z 
Co. I 1974 lejede vi 220 m- 
ud til en anden lejer, Pe- 

ter Kiewit Sons! Co, 
Vi opgav ideen om at le- 

de efter flere lejere, da 
vores eget selskab blev 
ved med at vokse, og vi 
mente, at vii den sidste 
ende selv kunne få brug 
for den overskydende 
plads, For øjeblikket ar- 
bejder 224 medarbejdere i 
eller uden for Cresskill, 
For at skaffe plads til det 
forøgede personale blev 
følgende afdelinger flyttet 
til den ledige plads på 2. 
etage: Elektrisk Afdeling 
(1973), Reservedelsafde- 
lingen(1974) Afdelingen for 
Industriudstyr (1976), Or- 
dreafviklingsafdelingen 
(1976), Personalekontoret, 

m. (1977). 
Efter mange måneders 

forhandlinger med Equi- 
table, hvis lejekontrakt er 
gældende indtil 1980, fik 
vi endelig en aftale med 
dem ifølge hvilken, de for- 
lød deres lokaler den 31, 
marts 1978, Vi råder nu 
over hele bygningen und- 
tagen de 220 m?, som er 
lejet ud til Peter Kiewit, 

  

hvis lejekontrakt først ud- 
løber i 1984, 

Efter at Equitable var 
flyttet, rokerede vi om på 
mange af afdelingerne, 
Øverste etage huser nu 
Leveranceafdelingen og 
Teknisk Afdeling. Sidst- 
nævnte afdeling råder også 
over noget plads på 2, eta- 
ge, hvor Anlægs-, Pro- 
jekt- og Beregningssektio- 
nerne befinder sig, På 
samme etage findes også 
Direktionen, Salgsafdelin- 
gen for cement (inklusive 
Ordreafviklingsafdelingen), 
arkivet, telefonbordet og 
receptionen, På næste 
etage findes Regnskabs-, 
Reservedels-, Personale- 
kontoret samt Afdelingen 
for Industriudstyr. 

Ved flytningen blev der 
plads til en frokoststue for 
gæster samt to ekstra 
konferenceværelser, som 
er adskilt ved en foldevæg, 
således at de kan slås 
sammen til et stort møde- 
værelse. 

SN/FLS-US 

FLS-United Kingdom 
I flere år har vi ydet in- 
spektionsservice fra Shef- 
field, som dækker Mid- 
lands og det nordlige Eng- 
land. I det sidste par år 
er antallet af medarbejde- 
re steget til tre med et 
lille kontor bag i overin- 
spektørens hus. Da vor 
overinspektør, R. B, Bag- 

shaw, trak sig tilbage i 
slutningen af september, 
blev en omlægning nødven- 
dig. 

To hovedmuligheder 
dukkede op efter indgåen- 
de drøftelser, Disse gik 
ud på at yde inspektionen 
direkte fra Croydon-kon- 
toret eller at beholde et 
separat kontor i Sheffield- 
området - det sidste for- 
slag blev foretrukket. 

Der blev gjort ihærdige 
orsøg på ai finde de rig 
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tige lokaler, og i begyn- 
delsen af dette år besøgte 
J.C; Palmer Hall, Perso- 
nalekontoret, og R.B.Skin- 
ner, Produktionsafdelin- 
gen, flere Bange Sheffield 
for at se på de lokaler, 
som var blevet foreslået 
af vore repræsentanter, 
Resultatet af disse besøg 
blev, at man fandt tre eg- 
nede steder, og man be- 
sluttede sig endeligt for 
et på 5. sal i en kontorbyg- 
ning i Sheffield, hvor der 
er let adgang til både mo- 
torvej og jernbanestation. 

Skønt de juridiske sider 
af sagen ved at leje sådant 
et Kontor trak temmeligt 
meget i langdrag, er dis- 
se blevet ordnet, og kon- 
toret blev malet og udsty- 
ret med møbler, Den nye 
overinspektør - P. D. 
Wolfe - og hans kolleger 
flyttede ind den 30, 9, 78. 
Vi føler os sikre på, at 
denne omorganisering vil 
være gavnlig for både FLS 
og underleverandørerne. 

RBS/FLS-UK 

Udflugt på Themsen 
Fælles med vore forfædre 
vikingerne (erobring, 
plyndring, voldtægt) synes 
der at eksistere et slægts- 
skab med dem med hensyn 
til vores kærlighed til vand, 
og vores festkomiteé brug- 
te dette som en god und- 
skyldning til at arrangere 
en aftenudflugt om bord på 
lystbåden "Silver Dolphin" 
på Themsen. 

Det var forfatterens før - 
ste oplevelse af denne art. 
Turen var behagelig, skønt 
det var en noget mislykket 
start, Da 120 af os stille- 
de op på molen til den af- 
talte tid kl, 20,00, kunne 
vi ikke få øje på noget skib, 
Det kom dog til sidst - et 
mindre naturfænomen var 
undskyldningen for dets 
sene ankomst - tidevandet 
var imod det. 

Som sædvanligt vår alt 
velorganiseret! Det tradi- 

tionelle jazzorkester 
"Southern Comfort" fik lov 
til at gå om bord først og 
blev hurtigt installeret, 
Baren blev åbnet, og afte- 
nen fik en vellykket start. 

De mere sindige af os 
sad behageligt på passager- 
dækket nedenunder; vi tog 
dog mod til os og gik op 
på det øverste overdække- 
de dæk for at danse, og 
da det rette tidspunkt kom, 
nød vi en yderst veltilbe- 
redt kold anretning, som 
vi desværre ikke kunne nå 
at spise helt op til trods 
for al den motion vi fik, 

Vejret var fint, hvilket 
gav os en fantastisk udsigt 
over alle de traditionelle 
mindesmærker, hvoraf 
især vores Parlamentsbyg- 
ning og Tower Bridge, der 
var oplyste, har brændt 

sig fast i min hukommelse, 
Alt får dog en ende, In- 

gen blev skyllet over bord, 
og vi lagde igen sikkert til 
ved Greenwich-molen et 

godt stykke efter midnat, 
De af os, som endnu ikke 
havde vænnet os til land- 
jorden, tumlede ind i en 

bus, som kørte os sikkert 
til vort Croydon-kontor, 
således at vi igen var klar 
til næste opgave, 

MH/FLS-UK 

   
Lystbåden Silver Dolphin ved Themsen. 

  

Golfturnering 
For femte år i træk havde 
man arrangeret en golftur- 
nering mellem Blue Circle 
Industries, ingeniørerne 
fra Blue Circle koncernen 
i Gravesend, og FLS-UK 
fredag den 22. september 
1978 i golfklubben "Roche- 
ster and Cobham Park 
Golf Club". 

Konkurrencen bestod af 
fire runder, og turnerings- 
formen var "fourball best 
ball", Det var en skøn 
solrig eftermiddag, og al- 
le var i højt humør - hvem 
skulle vinde pokalen? Ind- 
til den eftermiddag stod 

det lige, idet Blue Circle 
havde vundet to gange og 
FLS to gange. 

P. Ahrenkiel og J. Theil 
fra FLS-H hjalp FLS-UK 
og bortset fra, at vi var 
meget glade for, at vore 
danske gæster spillede for 
os, var det også godt for 
spillet, idet. de var de ene- 
ste, som vandt for FLS, 
Modstanderne fortjente at 
vinde, idet deres hold 
spillede bedre golf end os. 
Det betød imidlertid, at 
FLS måtte give pokalen 
tilbage til Blue Circle, 
Men FLS-UK ser allerede 
nu frem til næste års tur- 
nering, hvor man håber 

 



  

at kunne genvinde pokalen, 
Efter turneringen var 

der arrangeret en middag 
på kroen "The Inn on the 
Lake" nær Gravesend, 
som ligger ca, 40 km fra 
London. 

PN/FLS-UK 

FLS-Brazil 
I slutningen af august må- 
ned dette år havde FLS- 
Brazil og FLS-Industia 
Pesada besøg af Direktør 
N, Arnth-Jensen, hvor bl. 
a. Industria Pesadas nye 
udvidelse blev indviet i 
overværelse af såvel den 
tidligere som den nuværen- 
de borgmester, 

Yderligere var der lej- 
lighed til rundvisning på 
en kaffeplantage, idet Var- 
ginha er et af Brasiliens 
betydeligste kaffedyrk- 
ningsområder, 

Hos FLS-Brazil blev vor 
kontorbygning forevist og 
der var middag med per- 
sonalet om aftenen på Re- 
staurante Maria Fulo, som 

serverer typiske retter fra 
staten Bahia. 

HTR/FLS-BR 

  

  

FLS-Libeck 
Ind imellem de mere tra- 
ditionelle FLS-cementor- 
drer udfører FLS-Lubeck 
også af og til nogle særli- 
ge opgaver for fremmede 
kunder, Således har fabrik- 
ken netop leveret et spe- 
cial-gear til Maschinen- 
fabrik Bade & Co. i Han- 
nover, Gearet er bestemt 

  
for en tunnelboremaskine 
med en borediameter op 
til 6 m, som skal anven- 
des ved et større tunnelar- 
bejde i Sydtyskland. 

Som billedet viser, dri- 
ves gearet af 9 hydraulik- 
motorer via et central- 
tandhjul, der er monteret 
på hovedakslen. Udgangs- 
akslens drejningsmoment 
er 160, 000 kom. 

Kufa 
I forbindelse med den år- 
lige internationale industri- 
udstilling i Baghdad, som 
fandt sted fra 1. iil 15, 
oktober, aflagde den dan- 
ske Handelsminister Arne 
Christiansen et officielt 
besøg i Iraq, Opholdet 
strakte sig over tre dage, 
Den danske minister var 
inviteret af den iragqiske 
Handelsminister Hassan 
Ali, som tidligere på året 
var i Danmark, hvor han 
bl.a. besøgte FLS' hoved- 
kontor i København, 

På besøgets første dag 
var den iragiske minister 
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vært for sin danske kolle- 
ga, der bl.a. besøgte in- 
dustriudstillingen. Dette 
blev transmitteret i. det 
iragqiske TV i to udsendel- 
ser den samme dag. 

På andendagen var der 
efter ønske af den danske 
minister, og efter aftale 
med Industriministeriet, 
arrangeret besøg til New 
Cement Plant Kufa, På ve- 
jen til Kufa blev der gjort 
ophold i Babylon, 

Arne Christiansen var 
under sit besøg i Kufa led- 
saget af den danske Charge 
d'affaires, Mogens Prehn 
og frue, Besøget startede 
med en kort orientering 
om anlæggget på fabriks- 
direktørens kontor, hvor- 
efter man foretog en rund- 
tur på fabrikken, Den ira- 
giske cementorganisation 
ICPE bød derefter på fro-= 
kost i den danske kantine, 

hvor der blev serveret 
iraqesisk mad, Årrange- 
mentet, som var meget 
vellykket, var endnu et 
fegn på kundens gradvise 
overtagelse af de mange 
funktioner i forbindelse 
med den daglige drift, 

Om aftenen var der ind- 
budt til officiel middag i 
den danske ambassade 
med deltagelse af den 
iraqiske og danske han- 

  

Fra rundvisningen på an- 

lægget, Handelsminister 
Arne Christiansen (t.v.) 
og ingeniør Leif Thom- 
sen, FLS, 

  

Ministerbesøget på Kufa-ånlægget, fra venstre ses: 
Kontorchef O, Bruun-Pedersen, Handelsministeriet, 
Handelsminister Arne Christiansen, ingeniør Leif 
Thomsen, FLS, Faisal Salman,Ghali Acting DG af 
ICPE, Hisham Rached, Acting Works Manager. 

delsminister og en mindre anden gang, åt en dansk 
kreds af indbudte gæster, minister besøgte Kula, 
heriblandt repræsentanter Første gang var, da den 
for F.L. Smidth og Mon- tidligere Boligminister 
berg & Thorsen. Ove Hove aflagde et kort 

Besøget afsluttedes på besøg på cementfabrikken 
trediedagen med under- 
skrivelse af en handels- 
traktat mellem Iraq og 
Danmark, Vi håber, at den- 
ne aftale kan føre til øget 
samhandel mellem Iraq 
og Danmark, og at dette 
også vil berøre F. L. 
Smidth, Det var i øvrigt 

HPH/Kufa 

  

DER ER KVINDER BAG ALT 

Bogholder Olsen til køntorchefen: 

- Undskyld, men min kone har bedt mig 
om at anmode om en mindre gageforhø- 
jelse! 
- Udmærket, jeg skal give Dem besked 

i morgen, når jeg har spurgt min 
kone, om De kan tilkomme noget, 

  

fi



”Pyramiderne” 
  

  

Som billedet viser, har 
vi afskibet de første af 

"Nordens pyramider", ikke 
at forveksle med de be- 
rømte ægyptiske. 

Trods en vis lighed, men 
dog i mindre målestok, er 

disse ikke pyramider, men 
bundtragte for filter, 
hvor vi har leveret før- 
ste del af ordren til 
Stigsnæsværket, 

Det er første gang, vi 
leverer bundtragte i sam- 

mensvejset stand, og det 
har selvsagt medført vis- 
se problemer med forsen- 
delsen, døg ikke så meget 
for NORDEN som for skip- 

peren på "vort" skib 
"SITKA", der under sej-   

ladsen måtte udnytte hele 
broen for at bevare over- 
blikket under "pyramide- 
transporten", 

For åt sikre, at den sto= 

re dækslast ikke skulle 
skride, var bundtragtene 
svejset fast til lønnin- 

gen, og vort gods kom som 

vanligt frem uden uheld. 

Efter ankomst til Skælskør 
(Stigsnæs er en oliehavn, 
hvor almindeligt gods ik- 
ke må losses) blev bund- 
tragtene transporteret 

til Stigsnæs på nedsænket 
bloøkvogn, hvilket krævede 
polititilladelse samt ek- 
stra mandskab til løft af 

luftledninger m.m. 

Årne Pedersen 

  

  

Klub 11 
Kontingentforhøjelse 

151.19797 

Ifølge kongresbeslutning 
i 1972 forhøjes kontin- 
gentet med samme procent- 
sats som lønnen er steget. 

  

Lønstigningen har været 
6,2 %, og det betyder, at 
kontingentet til forbun- 
det skulle stige med 
kr. 1,25 pr. uge, men 
hovedbestyrelsen har be- 
sluttet, at kontingentet 
til forbundet kun skal 
stige med kr. 0,50. Afde- 
lingskontingentet vil sti- 
ge med kr. 0,50 og klub- 
kontingentet med kr. 0,75. 

Samtidig stiger kontin- 
gentet til A-kassen med 

kr. 4,75 pr. uge. Den 
store stigning skyldes 
delvis efterlønnen. 

Kontingentet bliver her- 

efter pr. uge: 

Til forbund, afde- 
ling og A-kasse 47,25 

Til klub 3325 

+ udligning 3,00 

pr. uge 53,50 

pr. lønperiode 107,00 

For lærlinge: 

Til forbund og 
afdeling 10,00 

Til klub 3,25 

+ udligning 75 

pr. uge 15,00 

pr. lønperiode 30,00 

BESTYRELSEN 

  

  

  o   
  

    

12



  

  

Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget afholdt 
møde tirsdag den 5. decem- 
ber 1978 kl. 15.40. 

Værkfører Jørgen Kjær 

Svendsen er indtrådt i 
sikkerhedsudvalget i ste- 
det for værkfører Hans 
Nielsen. 

I mødet deltog værkfører 
Hardy Nielsen fra udear- 
bejde. 

Kursus for fører af gaf- 

felstablere. 
Foruden Verner Dissing er 

der også reserveret plads 
til en medarbejder i værk- 
sted D. 

Kursus for truckførere. 

Til foråret er der reser- 

veret plads på Specialar- 
bejderskolen i 16 timers 
kursus. 

Grundkursus i sikkerhed. 
Flemming Jensen, hal M, og 
Carl J. Jensen, hal N, er 

begge tilmeldt kurser i 
1979. 

Kranførercertifikat. 
Der vil blive reserveret 
2-3 pladser på kranfører- 
kursus til foråret. 

Sikkerhedsinspektion: 
Sikkerhedsgruppen i hal M 

har foretaget uanmeldt 
inspektion. Rapporten vil 
kunne ses på opslagstav- 

lerne. 

Uanmeldt inspektion, ude- 

arbejde. 

Sikkerhedsgruppen for ude- 
arbejde vil for fremtiden   

foretage inspektioner og 

har i forbindelse hermed 

udarbejdet et skema til 

kontrol af løfteværktøj 
m.m. Ved inspektionen den 

1.12,1978 var der intet at 
bemærke. 

Støvmasker ved ovnarbejde. 
Sikkerhedsudvalget har ik- 
ke siden sidste møde hørt 
nyE om sagen. 

Flytning af sikkerhedsre- 
præsentant. 
Sikkerhedsudvalget mener 

ikke, der kan opstå pro- 
blemer i forbindelse med 
en evt, flytning af en 

sikkerhedsrepræsentant , 

hvis pågældende på forhånd 
bliver orienteret. 

Maleværkstedet. 

Sikkerhedsudvalget disku- 
terede på ny forholdene i 
maleværkstedet, dog uden 

at finde en endelig løs- 
ning. 

Spændingsbegrænsende ud- 

styr til elektrosve jsning . 

Sikkerhedsudvalget afven= 

ter en udtalelse fra Ar- 
bejdsministeriet om en 

evt. ny ikrafttrædelses- 
dato. 
Der er afprøvet en del ud- 
styr, men endnu ikke truf- 

fet nogen beslutning om, 

hvilket fabrikat der evt. 
skal købes, 

Bore- og skæreolier. 
Sikkerhedsgruppen i værk- 

sted D foreslår, at der 

købes et refraktometer til 
koncentrationsmåling, en     

enjektorsuger til tømning 

af maskinerne og diverse 

prøvematerialer. Sikker- 
hedsgruppen anbefaler, at 
ovennævnte bliver bevil- 
get, og vedtog, åt nød- 

vendige prøver og tømnin- 

ger af maskinerne i samt- 

lige afdelinger bliver 
foretaget af sikkerheds- 
gruppen i værksted D. I 

forbindelse hermed vil 
der forsøgsvis blive an- 

vendt sikkerhedscreme i 
værksted D. 

Indtrufne ulykker. 

7/10 1978, hal M: 
Tilskadekomne kom til at 
slibe sig i venstre com- 

melfinger ved afslibning 
af plader. 
Fravær: 3 dage. 

Hændelsen skyldes: indta- 

get usikker stilling. 

17/10 1978, hal N: 
En svejsning knækkede på 
et rør, som holdt en don- 

kraft. Tilskadekomne be- 
skadigede herved højre 

fod. 

Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: fejl- 

konstrueret værktøj. 

17/11 1978,hal K: 
Tilskadekomne havde glemt 
at låse hjulene på et 
stillads og faldt derved 
ned fra 3-4 m højde. 
Fravær: 25 dage. 
Hændelsen skyldes: mang= 
lende agtpågivenhed . 
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FODBOLD 

Aalborg Firmasports fod- 
boldafdeling afholdt den 
22.11.1978 i Stadionhal- 
lens restaurant repræsen- 
tantskabsmøde, hvor NOR- 

DEN var indbudt med to re- 
præsentanter. 

Mødet havde en særlig in- 
teresse for os, da der 
var stillet et ændrings- 
forslag om, hvem der skal 
repræsentere Aalborg Fir- 

måsport ved de kommende 
landsmesterskaber 1979. 

Den hidtidige lov har væ- 
ret, at cup-vindere var 
selvskrevne til denne 
post, og da vi jo som be- 
kendt blev cup-vindere 
1978, var der jo noget at 
forsvare, mén en ændring 

af loven blev dog vedta- 

get, så det fremover bli- 

ver i den rækkefølge, hol- 
dene vil blive valgt ved 
evt. afbud: 

1) Vinder af Aalborg- 
mesterskabet 

2) 2 finalist af Aalborg- 
mesterskabet 

3) Cup-vinder 
4) 2 cup-vinder finalist 

Men efter cup-sejren i år 

må vi betragte os som del- 
tagere i landsmesterskabet 
1979, da den nye lov først 

kan træde i kraft efter 
generalforsamlingen engang 
i januar måned 1979. 

BADMINTON 

Badmintonholdet har spillet 
tre kampe, og det er ble- 

vet til to sejre og en tabt 

kamp, så der er fremgang 
at spore i denne sports- 

gren. Især vore damer har 
lagt hårdt ud, idet de end- 

nu ikke har tabt en kamp. 

Ydermere er der stadig en 

plads åben for dig og din 
kone - vel mødt. 
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Træningstider for badmin- 
ton: 
Mandag kl. 17.00 - 20.00 
på Vesterkærets skole. 

Yderligere oplysninger kan 

fås hos Calle (hal N). 

BILLARD 

Billard-afdelingen har ud- 
arbejdet en ordning angå- 
ende træningstimer i bil- 
lard, og den er følgende: 

Mod forevisning af kvit- 
tering kan du få refunde- 
ret 10 kr. pr. trænings- 

time, og da det jo som be- 
kendt koster 15 kr. i ti- 
men at leje et bord på 
billardsalonen, og der 
mindst skal være 2 mand 
til en kamp, vil det reelt 
sige, at det kun kan komme 
til at koste dig 2,50 kr. 
i timen. 

Billardudvalget 

  

Ved vor årlige sammenkomst i selskabslokalerne 
på NORDEN blev klubmestrene hædret i de 5 spørts- 
grene, og det blev fra venstre: Henrik Steffen- 
sen (bordtennis) - Torben Asp (badminton) - 

Birthe Jensen (badminton) - Erik Christensen 

(topscorer) og Poul Erik Nielsen (billard). 

FLYGELET SKAL IND 
I MUSIKVÆRELSET 

HUN SKÅL UD | KØKKENET! 

 



  

Idrætsforeningen 

NORDEN 

BORDTENNIS BORDTENNIS 

  

Aalborg Firmasport har indbudt NORDEN til deltagelse i kampene om FORÅRSMESTER- 

SKÅBET 1979, 

Turneringen starter ca. medio januar 1979 og afvikles på mandage, tirsdage, 

onsdage og torsdage fra kl, 18.00 til 21.45. 

Hver kamp består af 9 single og 1 double. 

Holdene vil blive placeret i samme pulje som i turneringen om Aalborg-mester- 

skabet 1978, dog med den forskel, at der vil blive foretaget op- og nedrykning 

for de hold, der til Aalborg-mesterskabet blev nr. I og sidste hold i de enkel- 

te rækker. Nye hold placeres i laveste række, men bordtennisudvalget forbeholder 

sig dog ret til, efter eget skøn, at indsætte hold i de rækker, der svarer til 

det pågældende holds styrke. 

Tilmelding til Jens Jørgen, hal M. 

NB: I øvrigt kan vi oplyse, at træningslokalerne på NORDEN har åben hver 

mandag og onsdag fra kl. 19.00. 

BORDTENNISUDVALGET 
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u Sikkerh nisationen skal komme med forslag til. z TE 
E forbedringer af din sikkerhed og sundhed. | 
BE Det Elgee reglerne. BE 
Så Støt sikkerhedsorganisationen. | 

Gør Danmark til en bedre arbejdsplads. 
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