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(se side 7).



Personalebladet 

NORDEN-0BS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

=> 

redaktør 

Frede Jensen 

Ansvarh. 

Redaktionsudvalg 

Frede Jensen 

Peder Christensen 
Tage Hansen 
Mogens Sall 

Redaktionssekreteær 

Edel Frederiksen 

Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Arbejdstid 

i sommerhalvåret 
Som vedtaget i SU vil 
der fra 14.5.79 til 
31.8.79 være mulighed 
for efter aftale med 
respektive værkførere 
at udnytte nedenstå- 
ende aftale: 

AFTALE VEDRØRENDE VA- 
RIABLE KOMME- OG GA- 
TIDSPUNKTER GÆLDENDE 
FOR TIMELØNNEDE PÅ 
MASKINFABRIKKEN NOR- 
DEN 

Formål: 
Med det formål at gi- 
ve den enkelte medar- 
bejder større selv- 
stændighed og ansvars- 
følelse og for deri- 
gennem at forbedre så- 
vel fabrikkens konkur- 
renceevne som den en- 
kelte medarbejders 
trivsel indgås føl- 
gende aftale om vari- 
able komme- og gå- 
tidspunkter. 

Hy | dNBE SC SUT AdeE 
talen omfatter nor- 

malt kun medarbejdere, 
der arbejder inden for 
værkstedernes normale 
arbejdstid fra kl. 
7:00 - 15,30. 

For medarbejdere, der 
arbejder på faste af- 
ten- og nathold, kan 
ordningen kun anven- 
des i en sådan ud- 
strækning, at over- 
gribning mellem de en- 
kelte medarbejdere 
henholdsvis afdelinger 
er sikret i fornøden 
udstrækning. 

Arbejdstiden: 
Arbejdstiden er 8 1/2 
time pr. dag (incl. 
frokost). 

Ud over den normale 
arbejdstid fra kl. 
7.00 - 15.30 kån der   

aftales følgende kom- 
me-tidspunkter i ti- 
den 14.5 - 31.8: 
6.00 - 6.30 - 7.00 - 
ou, 

Mødetider aftales mel- 
lem værkfører og den 
enkelte medarbejder. 

En aftalt arbejdstid 
er gældende, til en 
af parterne fremsæt- 
ter ønske om ændring. 
En sådan ændring skal 
normalt være aftalt 
senest onsdagen før 
en lønperiodes begyn- 
delse. 

Den foran nævnte va- 
riable tid kan kun be- 
nyttes i det omfang, 
det er foreneligt med 
gruppens, sjakkets el- 
ler afdelingens tarv, 
såvel som fabrikkens 
eksterne forsendelser 
og kontakter altid 
skal kunne fungere 
tilfredsstillende in- 
den for fabrikkens 
normale arbejdstid 
kl: 7.00 — 75:30) 

Der må derfor mellem 
nærmeste foresatte/ 
værkførere og øvrige 
medarbejdere træffes 
indbyrdes aftaler, så- 
ledes at effektivite- 
ten i værkstederne ik- 
ke formindskes som 
følge af den fleksib- 
le arbejdstid. 

Ud over de indbyrdes 
aftaler må den enkelte 
også holde sig orien- 
teret om sin foresat- 
tes/værkførers ar- 
bejdstid, således at 
der ikke opstår vente- 
tid på grund af mang- 
lende arbejde, tegnin- 
ger, værktøj, materi- 
aler eller andre op- 
lysninger for udførel- 

sen af det pågældende



job. 

Medarbejderen skal ha- 
ve adgang til at ar- 
bejde på variabel kom- 
me-tid i videst mu- 
ligt omfang. I de til- 
fælde, hvor dette van- 
skeligt kan lade sig 

gøre, må den enkelte 
medarbejder drøfte 
dette med sin arbejds- 
leder samt dennes nær- 
meste foresatte under 
medvirken af tillids- 
repræsentanten eller 
talsmand. 

Værkstedernes normale 
åbningstid er fra 
kl, 7,00 = 15430 

Har en medarbejder væ- 
ret fraværende på 
grund af ferie, sygdom 
eller lignende og der- 
for ikke har fået til- 
rettelagt de fornødne 
aftaler med sin nærme- 
ste foresatte/værkfø- 
rer, mødes der til 
normal arbejdstid, når 
arbejdet igen optages. 

Registrering af ar- 
bejdstiden: 
Arbejdstiden registre- 
res efter de nuværende 
regler ved hjælp af 
urkort og stempelur. 
Det understreges, at 
urkortet er strengt 
personligt. 

De nuværende regler er 
følgende: 

Komme- og gå-kort skal 
altid stemples ved an- 
komst og afgang. 

Der stemples ikke i 
forbindelse med spise- 
pauserne. 

Såfremt virksomheden 
forlades i forbindelse 
med arbejdets udførel- 
se, som f.eks. afhent- 
ning af varer, trans- 
port og andet, foreta- 
ges ingen stempling. 
Vender den pågældende 
ikke tilbage til virk- 
somheden samme dag, på- 
fører værkføreren manu-   

elt et sluttidspunkt 
(klokkeslet). 

I forbindelse med mon- 
tørers ude- og rejse- 
arbejde benyttes spe- 
cielle lønsedler. 

Forlades virksomheden 

i privat ærinde i lø- 
bet af dagen, foreta- 
ges ud- og indstemp- 
ling. Det bemærkes, 
at arbejdet kun kan 
forlades, såfremt 
dette er aftalt med 
nærmeste foresatte el- 
ler værkfører. 

Såfremt en medarbejder 
er syg eller har feri- 
e, noteres dette på 
urkortet for de re- 
spektive dage af med- 
arbejderens værkfører. 

I øvrigt efter gælden- 
de regler og instruk- 
tioner for RC-løn. 

Div. oplysninger: 
abrikken vil være 

åben fra kl. 5.30. 

Ordningen medfører in- 
gen ændringer i bestå- 
ende kantineåbnings- 
td CRT. FELSG 
12.00). 

Automaterne i kantinen 
åbner kl. 5.30. 

Fabriksfløjten vil 
varsle kl. 7.00 og 
kt: 54307 

Såfremt der ikke er 
tilstrækkelig tilslut- 
ning (min. 15 mand) på 
de enkelte mødetids- 
punkter, bortfalder 
disse. 

Ikrafttræden og ophør: 
Ovennævnte aftale træ- 
der i kraft den 14, 
maj 1979 og løber ind- 
til 31.8.79. Der er 
enighed om at optage 
forhandlinger vedrø- 
rende en forlængelse 
af aftalen efter 31.8, 
og at disse forhand- 
linger afsluttes 1.8. 
1979. Kan enighed om   

forlængelse ikke op- 
nås, vil den hidtidi- 
ge faste arbejdstid 
være gældende. Ord- 
ningen kan opsiges 
efter overenskomstens 
5 Br ses ts 

Der er samtidig truf- 
fet følgende aftale: 

FÆLLES HVILEPAUSE 

I forbindelse med 
indførelse af vari- 
able komme- og gå- 
tidspunkter er der 
truffet aftale om, 
at de hidtidige re- 
spittider (3 minutter 
om morgenen og 2 mi- 
nutter om eftermidda- 
gen) bortfalder. Den 
normale arbejdstid 
vil derfor fremover 
være kl. 7.00 - 15,30 
med 1/2 times frokost- 
påuse. 

Der indføres samtidig 
en fælles hvilepause 
i tiden kl. 8,50 - 
9.00, som varsles med 
fabriksfløjten. 

Den fælles hvilepause 
erstatter hidtidige 
uformelle pauser i 
arbejdstiden. 

Aftalen træder i 
kraft den 14. maj 
1979. 

ORE 

DERFOR 

- Jeg begriber ikke, 
du kan sælge de biler 
så billigt. Sig mig 
egentlig, hvad tjener 
du dine penge på? 
- Reparationerne. 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 3. maj 
1979 kl. 15,40 afhold- 
tes ordinært møde i 
samarbejdsudvalget. 

Som suppleanter for 
Hans Nielsen og Mogens 
Sall var mødt Erling 
Lyngby Jensen og Erik 
Thomsen. 

I mødet deltog kontor- 
chef Knud V. Jensen 
og maskinarbejder Erik 
Mikkelsen som gæster. 

Søren Tousgaard er 
indtrådt i SU i stedet 
for Jørgen Madsen, der 
forlod firmaet 1. a- 
pril. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF 
PUNKTER FRA TIDLIGERE 
MØDER. 

Udvalget vedrørende 
forslagskasser har ik- 

e afho møde siden 

sidste SU-møde. 
Der har været afholdt 
et møde mellem ledel- 
se og repræsentanter 
for udearbejde for at 
drøfte problemerne 
med samarbejdet på 
udearbejde igennem. 
På SU-mødet var der 
enighed om, at samar- 
bejdsspørgsmål på ude- 
arbejde straks tages 
op med Tousgaard, så- 
ledes at man ved at 
snakke sammen om tin- 
gene finder en til- 
fredsstillende løs- 
ning. 
Den ønskede telefon i 
emballageværkstedet 
er bestilt og vil bli- 
ve installeret i lø- 
bet af nøgle måneder. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER 
FRA FORSKELLIGE UD- 
VALG. 

Sikkerhedsudvalget 
ar 1 oldt møde 

siden sidste SU-møde. 

Der er til Arbejds- 
tilsynet indsendt an- 
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søgning om udsættelse 
af tidspunktet 1.5,.79 
for bestilling af 
spændingsbegrænsende 
udstyr til svejsevær- 
ker, indtil man efter 
at have set resulta- 
terne af undersøgel- 
ser, der foretages på 
større virksomheder, 
finder frem til det 
bedst egnede og mest 
driftssikre fabrikat. 
Udstyret vil for NOR- 
DEN koste ca. 350.000 
kr, Sikkerhedsudval- 
get har påtegnet di- 
spensationsansøgnin- 
gen. SU var enige i 
dette og i at det er 
vigtigt, at et så 
stort beløb bliver 
anvendt med fornuft. 
SU drøftede kursus 
for kranførere for 
udearbejde. Erik 
Thomsen mente, at det 
var ufaglærte, der 
skulle oplæres, men 
lovede at tage spørgs- 
målet op igen med kol- 
legerne, idet det 
først og fremmest er 
vigtigt for arbejdets 
fleksibilitet, at det 
er de rigtige perso- 
ner, der kommer på 
kursus. 
Der afholdtes møde i 
kantineudvalget den 
7. april a77. 
Spørgsmålet om varm- 
driksautomater i værk- 
stederne drøftedes. 
Kantineudvalget kan 
ikke anbefale dette, 
bl.a. på grund af be- 
tydelige udgifter til 
pasning og påfyldning 
af automaterne. 
Dagpengeudvalget op- 
lyste, at sygeprocen- 
ten i vinter har været 
lidt højere end på 
samme tidspunkt året 
før, SU var enige om, 
at dagpengeudvalget 
fungerer godt og gør 
et stort arbejde, li-   

gesom der var enighed 
om, at der bør skri- 
des alvorligt ind, 
dersom ordningen mis- 
bruges. 
Der har været afholdt 
møde i alle afdelings- 
udvalgene. 
Peder Christensen er 
indtrådt i redaktions- 
udvalget for OBS i 
stedet for Henry Ni- 
elsen, der forlod fir- 
maet 1. marts. 

  

Det siges jo, at Dan- 
mark er et af verdens 
rigeste lande, hvor vi 
har alt. Men - penge 
er ikke alt ...! 

PUNKT 3: ORDRE- OG 
PRODJKTIONSFORHOLD. 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 72 
mand i 2. kvartal 
(80 %) og 22 mand i 
3. kvartal (25%). 1 
maskinværkstedet til 
enholdsvis mand 

(70 %) og 2 mand 
(10 %) og i montage- 
værkstedet tiT hen 
holdsvis 3 mand (70 %) 
og I] mand (20 %) 
Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
tTiT T8 mand i 4 uger, 

på Dania til 12 mand



i 6 uger, på DEF til 
2 mand i 3 uger. På 
rejsearbejde er der 
beskæftigelse til 4 
mand i 5 uger. 
Der arbejdes intenst 
på at skaffe flere or- 
drer, men konkurrencen 
er stadig hård. Det 
afgivne tilbud på 
stålkonstruktioner 
til gummitransportbånd 
til Asnæsværket førte 
ikke til ordre, da et 
tysk firma var betyde- 
ligt billigere end 
FLS. På grund af 
værftskrisen søger 
værfterne ind på de 
områder, hvor vi ar- 
bejder, hvilket også 
er med til at øge kon- 
kurrencen. 
Tendensen til, at me- 
re og mere arbejde 
kræves udført i kunde- 
landet, bevirker 
færre ordrer i bestem- 
te kategorier for os. 
Det er vanskeligt at 
finde andre ting, der 
kan kompensere herfor. 
Frede Jensen ønskede, 
at man taler sammen 
om timeforbruget i 
selve tilbudsfasen,. 
Peder Christensen sva- 
rede, at det var man 
villige til. I denne 
forbindelse henviste 
Peder Christensen til, 
at der havde været af- 
holdt et møde for at 
drøfte, hvorledes ef- 
fektiviteten kunne 
fremmes, og man ønske- 
de meget gerne afholdt 
nye møder i fortsæt- 
telse heraf. 
Frede Jensen mente, at 
lønsystemet burde ta- 
ges op til drøftelse 
for at finde frem til 
et bedre system. Peder 
Christensen ønskede 
nedsat et udvalg til 
at se herpå. 
Erik Mikkelsen fremkom 
med forslag til æn- 
dring af "nødværkste- 
det", så arbejdsfor- 
holdene her blev   

bedre. 
Søren Tousgaard nævn- 
te, at der på udear- 
bejde er arbejde ti 
omkring uge 28-29 til 
den nuværende styrke, 
forudsat at vi får de 
arbejder, der er i ud- 
sigt. Det drejer sig 
om arbejde, der løber 
i 14-15 uger fra be- 
gyndelsen af juni og 
med. 5 mand i den 
længste periode. Her- 
efter bliver der en 
pause i 5-6 uger, der 
evt. kan benyttes til 
ferier, hvorefter der 
regnes med, at 2 ovne 
på Rørdal skal stoppe. 
Frede Jensen nævnte 
nødvendigheden af at 
tale. sammen om at få 
en sjakbejsordning 
ved visse udearbejder. 
Der afholdtes besty- 
relsesmøde på NORDEN 
den IT. april. Der er 
sket nogle ændringer 
i ledelsesforholdene. 
Efter direktør Aage 
R. Uths fratræden om- 
kring nytår er direk- 
tør Mogens Halbye fra 
FLS” direktion ind- 
trådt som bestyrelses- 
formand. I stedet for 
Henry Nielsen, der er 
rejst 1. marts, er 
hans suppleant, Flem- 
ming Jensen, indtrådt 
som medarbejderrepræ- 
sentant i resten af 
valgperioden. Det er 
vedtaget, at NORDEN 
fremover ledes paral- 
lelt med FLS-M og 
FLS-Li, så hver fabrik 
har en selvstændig 
kontakt med den cen- 
trale ledelse, og i 
den forbindelse er 
Willy Kok udnævnt til 
fabriksdirektør for 
NORDEN. hvilket ikke 
medfører ændringer i 
kontorchef Knud V. 
Jensens stilling. De 
3 maskinfabrikker vil 
herefter have samme 
status over for FLS. 

Der afholdes månedlige 

| fabrikationsmøder på 
hovedkontoret, hvor 
de 3 maskinfabrikker 
sammen med indkøbsaf- 
delingen og teknisk 
afdeling drøfter or- 
drebelægningen oq nye 
ting på programmet. 
Direktør Mogens Hal- 
byes assistent P. Jo- 
hannsen var i begyn- 
delsen af året på 
NORDEN for at udar- 
bejde en ore DEDE, 
over NORDENS stilling, 
og 1 fortsættelse her- 
af vil man lade en 
konsulent sa nærmere 
på fabrikkens lay-out 
Endvidere vil man ana- 
lysere grunden til den 
dalende indtjenings- 
evne gennem årene og 
finde frem til, hvad 
der kan gøres for at 
ændre herpå fremover. 
Det er efter henven- 
delse fra et engelsk 
firma nøje undersøgt, 
om NORDEN har muligq- 
hed for at udføre mo- 
duler til olieplatfor- 
me, men et BT,a. 
Vil kræve meget store 
kvalitetskrav og stor 
administration, er det 
ikke for øjeblikket 
hensigten at satse 
herpå. 
Bevillinger: Der er 
foretaget følgende in- 
vesteringer siden sid- 
ste møde: Fræsemaskine 
til maskinværkstedet, 
varme I pakhus, bore- 
maskine til hal R, 

i magnetboremaskine til 
hal N, dele før Dan- 
therm ovn + rørinstal- 
lation, Dantherm var- 
megvn til hal R, 2 vip- 

1 pecontainere for jern, 
! sandblæsningsudstyr 

til hal V og reoler 
til magasinet. 

PUNKT 4: REGNSKABET 
FOR 1978. 

Knud V. Jensen gennem- 
gik og kommenterede 

det udleverede regn-  



skabsmateriale, hvor- 
efter der stilledes 
enkelte spørgsmål til 
regnskabet. NORDENs 
regnskab indgår i FLS” 
regnskab og er således 
ikke et selvstændigt 
regnskab. 

PUNKT 5: MINIVÆRKSTED 
(UDEARBEJDE). 

Erik Thomsen ønskede 
miniværkstedet benyt- 
tet noget mere, da det 
skulle tjene til at 
modvirke afskedigelser, 

når der er for lidt 
arbejde på udearbejde, 
således at man har en 
fast stab i denne af- 
deling. Frede Jensen 
nævnte, at man søger 
at holde en fast styr- 
ke på udearbejde, men 
for at kunne benytte 
miniværkstedet kræves 
det, at vi har egnet 
arbejde, som kan udfø- 
res her. 

PUNKT 6: FLEXTID. 

Peder Christensen frem- 
kom med forslag til 
variable komme- og gå- 
tider. Forslaget er i 
overensstemmelse med 
aftalen fra sidste år, 
idet der dog er mulig- 
hed for 4 faste møde- 
tidspunkter, Ledelsen 
er positivt indstillet 
over for forslaget, 
som drøftedes, og SU 
var enige i, at man 
går videre hermed. 
I forbindelse med ind- 
førelse af variabel 
arbejdstid er det en 
betingelse, at de nu- 
værende respittider om 
morgenen på 3 minutter 
og om eftermiddagen på 
2 minutter bortfalder, 
Der vil i stedet bli- 
ve indført en fælles 
hvilepause om formid- 
dagen fra kl. 8.50 til 
9,00, og herefter vil 
de uformelle pauser 
bortfalde.   

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Peder Christensen øn- 
skede et ur opsat på 
kantinebygningens 
gavl. 

Mødet hævet kl. 18,10. 

Orientering fra 
bestyrelsesmødet 

114.1979 

Direktør Mogens Hal- 
bye, der er blevet 
formand for bestyrel- 
sen efter direktør 
Aage R. Uths førtids- 
pensionering, rede- 
gjorde for de frem- 
tidige ledelsesfor- 
hold på NORDEN, her- 
under om ingeniør 
Willy Koks udnævnelse 
til fabriksdirektør. 

Regnskabet for 1978 
blev drøftet, og det 
samme var tilfældet 
med den skriftligt 
udarbejdede beretning 
om ordreforhold, be- 
skæftigelse, afgivne 

tilbud m,v. 

Sluttelig blev gen- 
nemgået en af ingeniør 
P. Johannsen (FLS-H) 
udarbejdet "Rapport 
vedr. NORDEN", og på 
basis af dennes kon- 
klusion aftaltes, at 
der udarbejdes for- 
slag dels til aktions- 
planer for forskelli- 
ge oplagringer, dels 
til organisationsplan 
med stillingsbeskri- 
velser og dels til et 
månedligt rapporte- 
ringssystem, som kan 
koordineres med øvri- 
ge FLS-maskinfabrik- 
ker.   

Nordens 

regnskab 1978 
På samarbejdsudvalgs- 
mødet blev foretaget 
en grundig gennemgang 
af regnskabet for 
VOTE, 

Omsætningen blev 59,9 
mill. kr. mod 51,4 
mill, kr. året før, og 
der blev præsteret 
310.000 produktive 
arbejdstimer mod 
285,000 i 1977. Der 
er i 1978 foretaget 
investeringer i byg- 
ninger og maskiner for 
2,5 mill. kr... mod 1.,6 
MEN Ts SKR SE SRER 

Årets regnskabsmæssi- 
ge resultat blev igen 
på grund af den skær- 
pede priskonkurrence 
lavere end året forud, 
men endnu må resulta- 
tet betegnes som til- 
fredsstillende. 

Det kan således næv- 
nes, at mens omsæt- 
ningen er steget med 
17 %, er regnskabsre- 
sultatet faldet med 
20 %, når der drages 
sammenligning med det 
tidligere år. 

Den skærpede konkur- 
rence giver sig også 
udslag i, at "nulpunk- 
tet" - det antal ar- 
bejdstimer der skal 
til, for at der frem- 
kommer et regnskabs- 

resultat på nul - er 
steget fra 177.000 
produktive arbejds- 
timer til 227.000. 

I budgettet for 1979 
er forudset en yderli- 
gere nedgang i det 
regnskabsmæssige re- 
sultat. 

Nordens regnskab ind- 
går som en del af FLS” 
regnskab og offent- 
liggøres derfor ikke.



Klub 62 
Den 20. april 1979 af- 
holdt klub 62 general- 
forsamling. Hertil var 
der mødt over halvde- 
len af medlemmerne. 

Der blev afholdt valg 
til bestyrelsen, hvor 
Bent Jørgensen ikke 
ønskede genvalg som 
kasserer, og bestyrel- 
sesmedlem Kurt Gryn- 
nerup er rejst fra 
firmaet. 

Nyvalg til bestyrel- 
sen blev: 

Peder Holst 
som kasserer og 

Egon Stentoft 

Bestyrelsen for klub 
62 består herefter af: 

Mogens Sall 
Erik Thomsen 
Peder Holst 
Erik Steen Mikkelsen 
Egon Stentoft 

I stedet for Kurt Gryn- 
nerup valgtes Erik 
Steen Mikkelsen som 
sikkerhedsrepræsentant. 

På rejse 
TUNESIEN 

Kurt Christensen, 
Flemming Jacobsen, 
Mogens Sall og 
Egon Stentoft rejste 
den 7. april til 
BIZERTE på montage- 
arbejde i forbindelse 
med opstart af ovnan- 
læg. Varighed ca. 6 

uger; 
  

Skytte- 
foreningen 
Norden 
I 37 år har der mellem 
funktionærerne på RØR- 
DAL, DEF og NORDEN væ- 
ret afholdt konkurren- 
ceskydning for hold på 
10 mand. 

Bortset fra æren, som 
jo er det fagreste træ 
i verden, kæmpes der 
om en vandrepokal ud- 
sat af afdøde direktør 
Frederik Smidth. 

NORDENS hold har i 
nogle år ikke kunnet 
hamle op med de to an- 
dre virksomheder, men 
i år viste vi os fra 
den stærke side og 
vandt sikkert. 

Der skydes to serier 
pr. mand å 10 skud, og 
vi slog DEF, som blev 
nr, 2, med 44 point og 
RØRDAL, som blev hen- 
vist til sidsteplad- 
sen, med 58 point. 

Skydningen afsluttedes 
med spisning, og til 
almindelig orientering 
vandt vi også 3. halv- 
leg. 

gc& 

IKKE UNDERLIGT 

Fru Olsen til sin 
mand efter at have 

været på weekend- 
indkøb: - Det er dog 
utroligt, som flæske- 
kødet stiger, Det er 
ved at være de rene 
apotekerpriser. 
- Ikke mærkeligt med 
al den medicin i kø- 
det…   

Grave- 

maskinen 
I skrivende stund kan 
konturerne af maski- 
nen ses ved siden af 
hal P, Her skal den 
forreste del proøve- 
samles med den næst- 
følgende. 

Efter denne prøvemon- 
tage resterer færdig- 
gørelsen af masterne 
og visse smådele. 

Med færdiggørelsen af 
denne ordre afsluttes 
den største enkelt- 
ordre i NORDENS hi- 
storie. Det er vel og- 
så den første større 
ordre, hvor NORDEN har 
arbejdet efter så nøje 
beskrevne kvalitets- 
krav. Hvad kvaliteten 
angår, hår det vist 
sig, at NORDENS med- 
arbejdere har kunnet 
leve op til de i denne 
sammenhæng stillede 
krav, idet den tyske 
kontrol har udtalt 
tilfredshed med vor 
kvalitet. 

Tilbage står så at hå- 
be på, åt vi en anden 
gang, det ske snart, 
kan finde anvendelse 
for den erhvervede vi- 
den og kunnen på en 
lignende opgave. 

S4Kks5 
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HVILKEN? 

Pæn ældre herre i 
grammofonpladeforret- 
ningen: Jeg vil gerne 
have en plade med et 
eller andet af Bach. 
Nydelig ung dame bag 
disken: Johan Sebasti- 
an eller Offen?
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Derudefra 
    

Mexico 
I en stor annonce i dag- 
bladet EXCELSIOR for- 
tæller Cementos Mexica- 
nos Gruppen om sit store 
investeringsprogram på i 
alt 2,500 mill. pesos 
(100 mill. US$). Dette 
program omfatter udvidel- 
ser af anlæggene i Mon- 
terrey, Merida, Torreon, 
Ensenada, Cd. Valles og 

Leon, som vil øge grup- 
pens produktionskapacitet 
med 2,8 mill, tons om 
året, således at denne fra 
1980 vil være på 6,1 mill. 
tons om året, 

Annoncen er illustreret 
med en række billeder, 
som viser transport af 
maskindele til de omtalte 
fabriksudvidelser, Af dis- 

  

DE DDR Porn Her Arent PE 

  

GRUPO CEMENTOS 
MEXICANOS EN 
LA AUIANZA PARA 
LA PRODUCCION 

  
CONSTRUIR CE CREAR   
  

se billeder fremgår det, 
at der er tale om FLS- 

maskiner, 

FLS-Spain 
Spanien kan muligvis bli- 
ve et af de mere potentiel- 
le markeder for el-filtre 
til kraftværker; der er 
p.t. planlagt 4 nye 350 
MW - grupper, og flere er 
under forstudium. 

Man vil naturligvis søge 
at trænge ind på markedet, 
og i den forbindelse blev 
der i dagene 20,, 31. og 
22, marts afholdt sympo- 
sier for forskellige inge- 
niørfirmaer og kraftvær- 
ker på FLS-Spain's kon- 
tor. 

Fra FLS-H deltog inge- 
niørerne Ole Hansson og 
Kaj Aage Jensen, hvis ud- 
mærkede foredrag vakte 
levende interesse. 

Udover de nye, kulfyre- 
de værker, kan lovpåbudt 
ombygning fra olie- til 
kulfyring komme på tale; 

et dekret herom studeres 
for tiden for de spanske 

cementfabrikkers vedkom- 
mende, 

Det er hensigten at af- 
holde en ny serie sympo- 
sier, når kontakt er op- 
rettet dels til de vigtigste 
rådgivende ingeniørfir- 
maer m.h.t. kedler, dels 
til andre, store kraftvær- 
ker, 

HJR/FLS-SP 

Kufa 
Efier en periode på ca. 13 
år uden dansk ambassadør 
med residens i Iraq, blev 
hr. Bengt Johns officielt 
udnævnt til ambassadør 
medio marts 1979, 

Onsdag den 28,3. 79, til- 
fældigvis på dronning 

  

 



  

Ingrids fødselsdag, mod- 
tog vi i Kufa hr. Johns, 
hr. Alex Nielsen samt 
Alr, Yanco, alle fra den 
Ganske ambassade, 

Alle danske i Kufa lej- 
ren fik mulighed for at 
hilse på ambassadøren 
ved en mindre reception, 
og hr, Johns fik'et orien- 
terende kendskab til Kufa- 
projektet under en efter- 
følgende middag. 

Før sin afrejse fra Kufa 
den følgende morgen, fik 
vi oplyst, at også vore 
kolleger i Basrah og Al- 
kaim kan forvente besøg 
af ambassadøren i den 

nærmeste fremtid, 

PBe/Kufa 

       RAE nn te, 
Den nyudnævnte danske ambassadør i Iraq, Bengt 

Johns, sammen med hr. Alex 

co på besøg i Kufa-lejren. 
Nielsen og Mr. Yan- 

  

FLS-Libeck 
Den nye ovnunderstøtning, 
der automatisk justerer 
bærerullen for ovnrørets 
bevægelser i løberingen, 
er i serieproduktion, og 
den første ses her fra     FLS-Maskinfabrikken i 

Libeck til levering til en 

thailandsk cementfabrik, 
Underlaget er over 7 

m i længden, 3,5 m i 
bredden og godt 1 m i 

Luz 

højden. Den næste under- 

støtning er om kort tid 
færdig på Maskinfabriken 
i Valby til levering til 

Sydamerika, 

 



  

  

Benin 
Ovenstående billede er 
taget ved underskrivelse 
af den støre Benin-kon- 
trakt i Cotonou, der blev 
indgået med Société des 
Ciments D'Onigbolo om 
opførelse af en 1600 tpd 
cementfabrik på turn-key 
basis. Ved forhandlings- 
bordet ses fra venstre: 

Nigerias industriminister, 
Mr. R.A.Adeleys, Benins 
industriminister, Mr. B. 
Ohouens, Benins finans- 
minister Mr. I. Amous- 
sou og formand for be- 
styrelsen for Société des 
Ciments d'Onigbolo, Mr, 

J. Gnidehou., 

  

  

Indarung II 
FLS-staben på indarung II 

i Indonesien tæller efter- 
hånden mange medarbej- 
dere, og et fodboldhold 
er blevet stablet på bene- 

ne, 
Billedet viser det har- 

ske hold, som straks ef- 
ter modtagelsen af de 
smukke FLS-trøjer gik 

igang med en turnering 
med deltagelse af hold 
fra. kunden og montage- 
firmaet. Hvad de små 
indonesere har i hurtig- 
hed, har vi i vægt og 

styrke, Hvor vi ikke har 
kunnet få bolden, har vi 
"ofret" en indoneser, Det- 
ie forhold, samt den 
kendsgerning at vi som 

regel leverer dommer, 
har gjort, at vi er gået 
sejrsikker gennem alle 
kampe. 

FBe 

  

Alkaim, Iraq 
Her er montør Erik Han- 

sen, FLS-Maskinfabriken, 
lynskudt ude i den iraki- 
ske ørken, hvor han er 
værkstedsleder under 
IED's delentreprise på 
den store gødningsfabrik 
Alkaim, Erik Hansen sy- 
ner ensom, men her er 
beskæftiget ca. 5000 ar- 
bejdere, og når danske- 
ren har sat sig ud i den 
brændende sol for at ar- 
bejde i det fri, skyldes 
det ganske enkelt, at 
elektriciteten til værkste- 
det svigter af og til. Det- 
te motiverer imidlertid 
ikke til at holde pause, 
Erik Hansen finder en 
el-ledning med strøm på 
et eller andet sted ude 
på den enorme arbejds- 
plads og indretter sig 
med et stykke svejsear- 
bejde, der haster, 

Il denne omgang arbej- 
dede Erik Hansen i 4 
uger i det fri med tem- 
peraturer på op til 409, 
og det var lige inden, 
han kunne vende tilbage 
til værkstedet, han gjor- 
de op med sig selv, at 
han nok burde anskaffe 
sig et par solbriller! 
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Klub Il 
GENERALFORSAMLING DEN 20.4.79. 

Som gæst var faglig sekretær H. 
Nielsen fra Metal Aalborg ind- 
budt. 

Der blev under beretningen disku- 
teret lønstatistik og arbejdsfor- 
hold samt drøftet akkordsystem og 
mulighed for at lave et nyt ak- 
kordsystem. Bestyrelsen arbejder 
videre med spørgsmålene, 

Der blev endvidere diskuteret va- 
riable komme- og gå-tider. Besty- 
relsens forslag blev med enkelte 
ændringer vedtaget, og bestyrel- 
sen fik mandat til at forhandle 
videre frem til et resultat. 

Nyvalg til bestyrelsen: 

Bjarne Maylann, genvalg 
Jens Skavenborg, nyvalgt 
Henrik Steffensen, suppleant 
Egon Olesen, kasserer, genvalg 

SU : Bjarne Maylann, 
genvalg 

Kantineudvalg: Arne Christensen 

Festudvalg Bjarne Maylann 
Per Madsen 
Kurt Nielsen 
Carl Johan Jensen 
Jens Skavenborg 

og selvfølgelig kassereren Egon 
Olesen (som ikke kan undværes) 

Bestyrelsen er herefter: 

Peder Christensen 
Egon Olesen 
Bjarne Maylann 
Svend Aage Thomsen 
Kurt Nielsen 
Jens Skavenborg 
Niels Peter Olesen 

Som noget nyt kom der forslag om, 
at festudvalget prøver at arran- 
gere en tur til Mallorca i forå- 
ret 1980, hvis der er tilslut- 
ning. Festudvalget arbejder vi- 
dere med forslaget. 

Forhandlingerne om variable kom- 
me- og gå-tider er afsluttet. Be- 
styrelsen er overbevist om, at   

ordningen vil komme til at virke 
til gavn for samtlige ansatte på 
Maskinfabrikken NORDEN. 

Bestyrelsen takker alle, der mød- 
te op på generalforsamlingen og 
var medvirkende til et godt møde, 
og siger på gensyn til efteråret. 

p.b.v. 

Peder Christensen 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 9. 
april 1979 (grundet sygdom var 
Helmuth Hansen fraværende). 

1. Der klages over manglende pres 
på vandet dels ved de midter- 
ste brusere 1 baderummet og 
dels ved tilførslen til. køkke- 
nets opvaskemaskine. 

2. Udvalget indtager fortsat det 
standpunkt, at varmdriksauto- 
mater ikke er egnede til op- 
sætning på værksteder, hvor 
der er svejserøg. 

3. Rengøringen i omklædningsrum- 
met kunne tænkes udført mere 
grundigt, f.eks. ved oftere 
spulning. 

4. Der indkøbes de i budgettet 
afsatte 40 garderobeskabe og 
herudover 3 stativer til af- 
faldsposer, der anbringes ved 
de 3 udgange fra baderummet. 

5. Der er konstateret en mindre 
nedgang i flasketabet. 

11



EET Eee eds ETS EET TEEN 

PERSONALIA 
LEEDS SSR ESTERE SE TERE SST SEE 

Udnævnelse 

I forbindelse med, 
at NORDEN frem- 
over vil blive 
ledet parallelt 
med FLS-M og 
FLS-Lu med direk- 
te kontakt til 
direktør Mogens 
Halbye, er inge- 
niør Willy Kok 
blevet udnævnt 
til fabriksdirek- 
tør for NORDEN. 

WK, der har været på NORDEN fra 
begyndelsen af 50”erne, var ini- 
tiativtager til starten af maskin- 
fabrikken for nu 17 år siden, og 
det var ham, der gik forrest i 
1972 i bestræbelserne for at be- 
vise, åt maskinfabrikken kunne 
stå alene efter råjernsproduktio- 
nens ophør. 
Redaktionsudvalget ønsker WK hjer- 
telig til lykke med den fortjenst- 
fulde udnævnelse. 

  

Fl 

Legat 

Ved en højtide- 
lighed i Køben-   havn fredag den 
20. april fik ! 
Jes Friedrichsen ! 
overrakt en le- 
gatportion af | 
"Familien Kjærs 
Fond" som en aner- | 
kendelse for den 
dygtighed og den 
interesse, han 
har udvist i for- 
bindelse med hans 

omhu med at bringe NORDENS gamle 
bygninger op på et nutidigt sta- 
de, både ind- og udvendig. 
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Jubilæer 

  

Ansættelse 

    

  

40 år: 

Lønningsboghol- 
der Knud Debe11] 
6.79 

25 år: 

Kantineleder 
fru Edith Skov 
29.6.79 

Til den opslåede 
stilling som le- 
der af montage- 
afdelingen er an- 
taget ingeniør 
Søren Tousgaard, 
der tiltrådte 
stillingen den 
1 april. 
Søren Tousqaard, 
der kommer fra 
FLS-H, har hoved- 
sagelig beskæf - 
tiget sig med 

montageledelse for FLS i udlan- 
det.



  

oport 
Der blev afholdt generalforsamling | 
den 24, april i Idrætsforeningen | 
Norden, og der blev udtrykt ønske | 
fra de fremmødte medlemmer om, at | 
bestyrelsen skulle gøre en større. | 
indsats for at forøge vort medlems- 
tal, der i øjeblikket er 82 akti- 
ve og 39 passive. Denne opfordring 
vil vi selvfølgelig følge og al- 
lerede sige her: Gode kolleger, 
meld jer ind i idrætsforeningen, 
støt en god sag og få mulighed 
for sammen med familien og ar- 
bejdskammerater at deltage i de 
mange engagementer, klubben har. 

Kontingentet er 40 kr. for aktive 
og 10 kr. for passive om året. 
Tilmelding hos Kristian Mejlsted 
(hal N) eller telefon 18 36 41. 

Som det fremgik af dagsordenen, | 
var der valg af kasserer, sekre- | 
tær, revisor og udvalgsmedlemmer, 
og dette fik følgende resultat: 

Kasserer: Kristian Mejlsted (genv.) 
Sekretær: Poul Kjeldsen (genv.) 
Revisor Palle Nielsen (genv.) 

Udvalgsmedlemmer blev: 

Fodbold  ;:Viktor Pedersen (genv.) 
Bordtennis: Jens Nielsen (genv.) 
Billard  : John Nielsen (genv.) 
Badminton : Carl J. Jensen (genv.)   

PRØVEBALLON MED SUCCES 

Som en lille nyhed arrangerede 
klubbens festudvalg onsdag"'den 
2, maj filmaften, en aften? for 
hele familien, og man kan roligt 
Sige, at det er en ting, som der 
skal arbejdes videre med. 

En 25-30 mennesker havde fundet 
vej ned til selskabslokalerne, 
og i en hyggelig atmosfære så vi 
filmen med den professionelle 
fodboldspiller Henning Jensen 
og derefter All Englandsgyseren 

Svend Pri-Rudy Hartono, to gode 
film, hvor den første nok mest 
var forbeholdt børnene, hvorimod 
den anden nok kunne holde enhver 
voksen sportsinteresseret person 
fanget, specielt den dramatiske 
afslutning, hvor Svend Pri efter 
sejren bryder totalt sammen lø- 
bende ud af banen med tårerne 
ned ad kinderne. 

Bagefter var der kaffe og rulle- 
madder til alle, og børnene væl- 
tede sig i et orgie af pølser og 
sodavand. 

VEL MØDT EN ANDEN GANG. 

Festudvalget 

  

IKKE NOGET SÆRLIGT | 
Mellem venner: 
- Hvad var det for et spektakel 
inde hos jer i morges. Det var 
jo som om huset var ved at falde 
sammen? 
- Nåh, det vår ikke noget sær- 

Det var bare min kone, der 

| 
| 

ligt. 
hvad tid jeg kom hjem ville vide, 

i nat. 

UHELDIGT 

Hos sandsigersken: - Jeg må si- 
ge, at De er begunstiget af skæb- 
nen. Ikke en eneste sygdom vil 
krydse Deres livsbane, Men dog - 
De blegner jo ... 
- Ja, jeg er læge, skal jeg si- 
ge Dem.



Sundhed ru 

svejserøg 

  

    

Arbejdsgiveren 
skal sørge for: 

   
    

   

  

KM ID, 

ST 
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re 

   

at den nødvendige supplerende 
rumventilation er installeret.   at anskaffe punktudsugning, der passer 

til arbejdsopgaverne, 
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Arbejdslederen Svejseren 
skal sørge for: skal sørge for 

at punktudsugningen er etableret før at punktudsugningen bruges rigtigt og 
svejsearbejdet påbegyndes, 

at fejl, han ikke selv kan rette, meldes til 
arbejdslederen og eventuelt sikkerheds - 
gruppen. 

  

at svejseren instrueres i brug af udstyret 
som planlagt, lg , 4 sod 

ede Nande VV dk 

om, at forholdene er i orden, 
Skal der foretages kontrolmålinger. 

    
   

  

   
   

    

føj Å vr” UD TODD TI ESK 
DDD LAD» 

   

        at kontrollere brug og vedligeholdelse. 
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Anmeldelse 
af fravær. 

T. Anmeldelse af fravær skal foretages på NORDENs tele- 

fon 13 33 33, lokal 28, senest kl. 11.00 på fraværs- 

dagen. 

2. I særlige tilfælde kan anmeldelse af fravær foretages 

ved personlig henvendelse (eventuelt gennem en arbejds- 

kollega) til NORDENS lønningskontor. 

Dokumentations-regler: 

Ved sygdom skal den pågældende møde på lønningskonto- 

ret første dag arbejdet genoptages og udfylde en Tro 

og Love"-erklæring. 

NORDEN kan i øvrigt forlange sygdom dokumenteret ved 

lægeattest, der betales af den sygemeldte, Hvis ikke 

særlige forhold gør sig gældende dog først fra: 3. sy= 

gedag. 

Udbetaling af sygedagpenge vil normalt finde sted i 

forbindelse med lønoverførsler og kun såfremt oven- 

stående regler er overholdt.


