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NORDEN har nylig frem- 
stillet og prøvekørt 
nykonstrueret FLS-bro- 
skraber (se side 2).  



Personalebladet 

NORDEN-0BS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

=> 

Ansvarh. redaktør 

Ole Nielsen 

Redaktionsudvalg 

Ole Nielsen 
Peder Christensen 
Tage Hansen 
Mogens Sall 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt. 

>   

FIS-broskraber 
NORDEN-medarbejderne 
kunne forleden konsta- 
tere virkemåden af 
F. L. Smidth”s nykon- 
struerede broskraber 
under prøvekørslen af 
det første NORDEN- 
fremstillede eksemplar. 

Under prøvekørslen 
blev maskinen kontrol- 
leret og justeret af 
teknikere fra FLS, og 
i en kort pause i det 
travle arbejde benyt- 
tede NORDEN-O0BS lej- 
ligheden til at få 
sektionsingeniør Søren 
Ove Mikkelsen til at 
give nogle facts om 
den nye maskine. 

Hvilken funktion 
har en broskraber 
på en cementfabrik? 

Broskraberen er an- 
bragt på råmateriale- 
lageret for kalksten 
til cementproøduktion. 
I forbindelse med op-   

lagringen sker der en 
vis blanding og homo- 
genisering af materia- 
lerne, og broskraberen 
sørger for, at materi- 
aålerne transporteres 
fra lagerbunkerne til 
råmøllerne. 

FLS har 11 store uden- 
landske konkurrenter 
på verdensmarkedet, 
men vor konstruktion 

adskiller sig ved, at 
fødningen til mølleri- 
et sker direkte og au- 
tomatisk i takt med 
møllernes kapacitet, 
således at det ikke er 
nødvendigt med forråds- 
siloer. 

Vil det sige, at 
broskraberen tje- 
ner samme formål 
som SK-gravemaski- 
nen, der er et vel- 
kendt produkt på 
NORDEN? 

Ja det er i høj grad 
samme proces, men op- 

  

  
Broskraberen under opbygning på NORDEN.



nået åd 2 forskellige 
veje. FLS har i de 
seneste 10 år solgt 
60 komplette grave- 
maskinanlæg - og her- 
af er vel ca, 20 
fremstillet på NORDEN. 
Imidlertid er total- 
omkostningerne ved et 
SK-lager forholdsvis 
høje på grund af sto- 
re bygningsanlæg, og 
på dette grundlag be- 
stemte F. L. Smidth 
sig for at udvikle 
broskraberen, som kø- 
rer på skinner i et 
jordniveau og prak- 
tisk taget kan funge- 
re uden nogen form 
for bygning. 

Hvorledes er vir- 
kemåden ved bro- 
skraberen? 

Broskraberen kører 
langsomt ind mod 1a- 
gerbunken, som er op- 
bygget af en anden 
FLS-maskine, en 
"stacker", Ved hjælp 
af et wiresystem med 

harver, som kan bevæ-   

ges sideværts hen o- 
ver bunkens tværsnit, 
nedrives materialet 
og tilføres derved et 
tværliggende trans- 
portsystem. Dette 
transportapparat fø- 
rer materialerne til 
et gummitransportbånd, 
som har direkte for- 
bindelse med møllen. 

Kan der siges no- 
get om fremtids- 
udsigterne for 
broskraberen? 

FLS ser med optimisme 
på et fremtidigt salg 
på grund af konstruk- 
tionens specielle 
egenskaber i forbin- 
delse med direkte do- 
sering af materialer- 
ne. Vi er også opmærk- 
somme på, at der kan 
findes et marked in- 
den for behandling af 
kul og fosfat. Der 
forhandles en lang 
række tilbud for ti- 
den. Maskinen på NOR- 
DEN har en spændvidde 
på 37 m og en kapaci- 

  

  

tet på 900 t pr. time, 
men en 41 m bred ma- 
skine med 50 % højere 
kapacitet er allerede 
på tegnebordet. Næste 
generation af broskra- 
beren - et såkaldt 
rundlager - befinder 
sig også i konstruk- 
tionsfasen og forven- 
tes klar til salg i 
1980, slutter Søren 
Ove Mikkelsen.” 

Fremstillingen af bro- 
skraberen har lagt be- 
slag på mange ressour- 
cer på NORDEN, både 
fordi det er en ny- 
konstruktion og et 
førstegangsprodukt. 
Det er et arbejde, 
som har påkaldt stor 
interesse hos medar- 
bejderstaben, Der er 
tale om en maskine, 
som føjer sig godt 
ind i fabrikkens pro- 
duktprogram, og derfor 
stilles der forvent- 
ninger om, at frem- 
stillingen af broskra- 
bere kan blive et fast 
element i dagligdagen 
på NORDEN. 

Billedet viser "stackeren" , 
som lægger råmaterialerne 
ud på lagerpladsen. 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag den 23. august 
1979 kl. 15,40 afhold- 
tes ordinært møde i 
samarbejdsudvalget. 

Som suppleant for Ta- 
ge Hansen var mødt 
Knud Nielsen. 

H. Kok oplyste, at 
Villy Jacobsen fra 6. 
august er udnævnt til 
værkfører. 

Punkter fra 

tidligere møder 

I forbindelse med for- 
slagskasser fremlagde 
Frede Jensen forslag 
til regler for indsen- 
delse og behandling af 
forslag. SU godkendte 
forslaget. De allerede 
indkomne forslag vil 
blive behandlet af det 
nedsatte udvalg, der 
består af: Frede Jen- 
sen (formand), S.Krogh 
Sørensen, Søren Tous- 
gaard, Peder Christen- 
sen og Mogens Sall. 
Vedrørende spændings- 
begrænsende udstyr til 
svejseværker er givet 
Tspensation med an- 

skaffelsen indtil 1. 
november 1979. Der 
fremlægges fra plade- 
værkstederne og ude- 
arbejde plan over, 
hvor udstyret skal an- 
vendes, og hvilke æn- 
dringer der skal fore- 
tages på svejseværker- 
ne. 
Det ønskede C02-svej- 
seanlæg i HT R T ste- 
det før den budgette- 
rede svejsetransforma- 
tor er anskaffet. 
Spørgsmålet om klubfa- 
ciliteter for kTub 682 
på udearbejde Tøses 
ved ændring af en af 
skurvognene, så en del 
af vognen kan anvendes 
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til dette formål. 
Problemerne omkring 

hal S har været drøf- 
tet med afdelingsud- 
valget. Værkstedet vil 
indtil videre blive 
benyttet, da man ikke 
for øjeblikket kan 
undvære gulvarealet og 
krankapaciteten. Der 
er enighed om i fæl- 
lesskab at søge at 
nedsætte varmeforbru- 
get. 
Der arbejdes for øje- 
blikket på indførelse 
af centraliseret mate- 
riaTeudskrivning. Her- 
ve iver der Tængere 
tid til at bestille 
materialerne, og sam- 
tidig gives der værk- 
førerne større mulig- 
hed for opfølgning af 
arbejdet i værksteder- 
ne. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
holder møde den 30. 
august. 
Det er hensigten at 
afholde en sikkerheds- 
konference i løbet af 
efteråret. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde den 14. au- 
gust. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde TER 
sidste SU-møde. 
Frede Jensen vil sørge 
for, at en ekspert kom- 
mer ud og ser på op- 
varmningsforholdene i 
hal R. 
Mogens Sall foreslog 
beskæftigelsessitua- 
tionen optaget som et 
fast punkt på dagsor- 
denen for afdelingsud- 
valgenes møder. Hans 
Nielsen nævnte, at det- 
te punkt også bliver 
drøftet på møderne, 
men foruden sker der   

en løbende orientering 

herom, hvilket også 
gælder ordresituatio- 

nen og tilbudsafgivel- 
se, 
Dagpengeudvalget op- 
yste, å raværet 

ligger på samme ni- 
veau som sidste år, 
hvilket betegnes som 
tilfredsstillende. 
Ferieudvalget vil nu 
gå 1 gang med at ud- 
arbejde forslag til 
ferien 1980 for med- 
arbejderne på fabrik- 
ken. Ferie på udear- 
bejde må som hidtil 
tilrettelægges under 
hensyn til beredskab 
for kunder. 

  

Der er stadig folk, 
der ikke klager. De 
kunne nu godt vise 

lidt solidaritet. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse tiT 85 
mand indtil uge 948 
(90 %), i maskinværk- 
stedet til man 
indtil uge 944 (75 %) 
og i montageværkste- 
det ti mand indtil 
uge 944 (70 %). 
Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
til TO mand i 8 uger, 
på DEF til 25 mand i 
2 uger og på rejsear- 
bejde til 10 mand 1 

uger. 
Regnskabet for 1. 
halvår er udarbejdet



og viser ikke et til- 
fredsstillende resul- 
tat. Årsagen ligger 
i særdeles lave or- 
drepriser og i produk- 

tionssammensætningen 
af de ordrer, vi har 
kunnet få fat i. Be- 
skæftigelsen har væ- 
ret konstant i halv- 
året, men vi havde i 
budgettet regnet med 
noget højere produktiv 
beskæftigelse, hvilket 
næppe ville have været 
muligt med den opnåe- 
de ordresammensætning. 
Endvidere er værfts- 
arbejde helt ophørt 
og er erstattet med 
andre muligheder på 
markedet - og disse 
muligheder hår vi måt- 
tet finde i den stærkt 
konkurrencebetonede 
del. 
Det er nødvendigt, at 
vor konkurrenceevne 
bedres gennem fælles 
indsats, f.eks. ved 
at fremstillingsti- 
merne nedbringes ved, 
at forholdene drøftes 
allerede i tilbudsfa- 
sen. 
Vi har som allerede 
tidligere nævnt bedt 
en konsulent om at 
gennemgå fabrikkens 
lay-out, og denne ana»- 
lyse vil sandsynligvis 
vise, at vi har bety- 
delige omkostninger 
søm følge af den spred- 
te beliggenhed m.m. 
Disse omkostninger 
stiger i takt med pris- 
udviklingen og er så 
at sige indbygget i 
fabrikken i dens nuvæ- 
rende udformning. 
Der gøres stadig en 
stor indsats for at 
skaffe ordrer. Der er 
bl.a. afgivet tilbud 
til off-shore på op- 
driftstanke og flam- 
metårn. Endvidere har 
vi afgivet tilbud på 
en broskraber. 
Danalith er fremkommet 
med skitseforslag til 
reparation af havn. 
Dette forslag har væ-   

ret forelagt teknike- 
re hos Aalborg Havne- 
væsen og har resulte- 
ret i nye undersøge) - 
ser til basis for 
overvejelser bl.a. 
over, om vi kun har 
behov for at benytte 
den halve kajstræk- 
ning og undlade repa- 
ration af den reste- 
rende del. 
Bevillinger: Der er 
foretaget følgende 
investeringer siden 
sidste møde: Asfalte- 
ring ved port i hal 
N» COo-svejseværk til 
hal R. 

Afdelingsudvalg 

Peder Christensen 
fremsatte ønske om, at 
der i afdelingsudval- 
genes referater angi- 
ves tidstermin for 
aftalte arbejders og 
undersøgelsers udfø- 
relse, SU var enig i 
det formålstjenlige 
heri, og formand og 
næstformand vil rette 
henvendelse til afde- 
lingsudvalgene herom. 
Der blev foreslået af- 
holdelse af en SU-kon- 
ference. W. Kok svare- 
de, at formand og 
næstformand arbejder 
videre hermed. 
Under dette punkt 
drøftede man også det 
formålstjenlige i, at 
SU-medlemmerne delta- 
ger i SU-kurser;, 

Variable komme- 

og gåtidspunkter 

Fælles hvilepause 

Peder Christensen øn- 
skede aftalen om vari- 
able komme- og gåtids- 
punkter ændret, såle- 
des at tidspunkterne 
i vinterhalvåret bli-   

ver 1/2 time senere 
og ligger fra. kl. 6.30 
til 8.00, men i øvrigt 
ingen ændringer. 
Der er forhandlinger 
i gang om disse æn- 
dringer, 

Udearbejde 

Mogens Sall nævnte, at 
der var tilfredshed 
med arbejdsforholdene 
på udearbejde. Vedrø- 
rende rejsearbejde øn- 
skede man proceduren 
inden medarbejderne 
sendes ud ændret. 
W. Kok oplyste, at le- 
delsen vil se nærmere 
på reglerne for rej- 
searbejde., 

Eventuelt 

Knud Nielsen gjorde 
opmærksom på, at por- 
ten til hal V ikke 
var 1 orden. Der vil 
blive kigget nærmere 
herpå. 
Peder Christensen øn- 
skede de grønne områ- 
der på fabrikken pas- 
Set regelmæssigt. 
Sv. Aa. Thomsen spurg- 
te, om der var mulig- 
hed for, at medarbej- 
derne kunne fi lov at 
se den store gravema- 
skine på RørdaT, 1 
den den sættes i drift. 
W. Kok vil undersøge, 
om det kan lade sig 
gøre. 
Som svar på forslag 
om afholdelse af SU- 
møderne i arbejdstt- 
den svarede W. Kok, 
at dette ikke var mu- 
ligt af hensyn til 
virksomhedens drift. 
SU er enig i, at det 
tilstræbes, åt møder- 
ne gøres kortere, bl. 
a. ved at flere spørgs- 

  

mål bliver løst i af- 
delingsudvalgene. 

Mødet hævet kl. 18.20. 
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Montage af gravemaskine 

OBS har været på Rør- 
dal for at se på mon- 
tagen af gravemaski- 
nen. Vi talte samti- 
dig med herr Ottomar 
Heimann fra firmaet 
Buckau-Wolf. Heimann, 
der er leder af mon- 
tagearbejdet, udtalte 
tilfredshed med de af 
NORDENS medarbejdere, 
der deltog i montagen, 
og kvaliteten af de 
maskindele, der var 
fremstillet på fabrik- 
ken. 

For at danne sig et 
indtryk af maskinens 
størrelse kunne herr 
Heimann oplyse, at 
maskinen graver 1060 
tons kridt i timen, 
indhold pr. spand 
1730 liter, og den kan 
endvidere vende 43 
spande kridt pr. mi- 
nut. Maskinens egen- 
vægt er 1.100 t.   

Overværkfører P., Rus- 
holt, der er leder af 
NORDENS mandskab un- 
der montagen, fortal- 
te, at hoveddrageren, 
Som er TFENSETTISE DÅ 
NORDEN, er færdigmon- 
teret, og det er i 
overensstemmelse med 
tidsskemaået for monta- 
gen. Gangbroer, lej- 
dere og begge master - 
altsammen dele, som 
også er fremstillet på 
NORDEN - er ligeledes 
færdigmonteret, så den 
store gravemaskine be- 
gynder at antage sin 
endelige form. 

Vort montagearbejde 
fortsætter og vil va- 
re et par måneder end- 
nu øg vil væsentlig 
bestå af montage af 
den ca. 57 m lange 
udligger med ruller 
samt spande og kæder. 

  
Montering af mast på gravemaskine     

Montør Ottomar Heimann 
fra firmaet Buckau-Wolf 

Efter planerne skal 
Rørdal sætte gravema- 
skinen i drift omkring 
nytår. 

”Rationalisering” 

P. Rusholt kunne for- 
tælle, at montagear- 
bejdet under herr Hei- 
manns ledelse fra be- 
gyndelsen havde kørt 
efter bedste tyske 
traditioner med at 
give hinanden hånd 
til hilsen hver mor- 
gen, men man var nu 
blevet enige om at 
"rationalisere" og 
var derfor gået over 
til kun at give hin- 
anden hånd til hilsen 
om mandagen.



Udearbejde 
En arbejdsplads med spænding og udfordringer 

Denne afdelings geo- 
grafiske udstrækning 
spænder vidt: fra An- 
gola i syd, Venezuela 
i vest, Indonesien i 
øst og til Aalborg i 
nord. Dette er måske 
nok lidt pral, idet 
til arbejdsopgaver 
uden for Danmarks 
grænser er medarbej- 
derne udsendt for 
FLS-H, men det bliver 
de jo ikke mindre 
Norden-foølk af. 

Hovedparten af afde- 
lingens aktiviteter 
foregår på APCF"s fa- 
brikker, hvor Rørdal 
tegner sig for langt 
den største del, og 
afdelingen har da og- 
så til huse på Rørdal. 

Afdelingens arbejds- 
områder danner et 
bredt spektrum omfat- 
tende alt, hvad be- 
greberne smede- og 
maskinarbejde dækker. 
Arbejdsopgaverne om- 
fatter nymontage, re- 
paration og vedlige- 
holdelse af maskiner 
og udstyr samt frem- 
stilling og/eller mon- 
tage af trapper, ge- 
lændere, døre og por- 
te etc. i forbindelse 
med bygninger og i 
øvrigt enhver form   

for stålkonstruktioner 
hertil 

Med ovenstående in 
mente vil man se, at 
arbejdsopgaver, 
-steder og ofte også 
-tider er meget vari- 
erede, og det skulle 
ikke kunne gøre arbej- 
det mindre spændende - 
tværtimod! ! 

Begrebet "ordrehori- 
sont" er noget, alle 
opererer med, og det 
er også tilfældet i 

udearbejdsafdelingen, 
men her er horisonten 
meget svingende, idet 
den ofte kun er nogle 
få dage og til andre 
tider flere måneder. 
Dette giver en forvir- 
rende og ofte fortviv- 
lende planlægning for 
arbejdet og staben af 
medarbejdere, men sam- 
tidig skulle det også 
virke som en udfor- 
dring til alle i denne 
specielle afdeling, at 
hver på sin måde bi- 
drager til at stabili- 
sere ordrehorisonten 
og dermed gøre udear- 
bejdsafdelingen til en 
endnu bedre og endnu 
mere stabil arbejds- 
plads.   ST 

  

    Ingeniør Søren Tousgaard, 
af udearbejdsafdelingen, foran 
afdelingens "hovedkontor". 

På rejse 

ANGOLA 

Erik Steen Mikkelsen 
rejste den 6. juli 
til SECIL ULTRAMAR 
for montagearbejde 
ved ovnopstart. Va- 
righed ca. 4 måneder. 

ENGLAND 
Henning Andersen rej- 
ste den 30. juli til 
RUGBY CHINNOR for 
montage af symetro- 
gear. Varighed ca. 
2 måneder. 

IRLAND 

Viggo Loebenstein rej- 
ste den 8. august til 
DROGHEDA for at med- 
virke ved ombygning 
af cementovn til 
kalkovn. Varighed 
ca. 2 måneder. 

VENEZUELA 

John Nielsen rejste 
den 27. juli til 
OCUMARE for montage 
og vedligeholdelse 
på cementfabrik. Va- 
righed ca. 6 måneder. 

de 

leder  
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FLS-USA 
Udstilling og konference om luftforurening 

FLS deltog for anden 

gang i Air Pollution Con- 
trol Association's årlige 
udstilling og konference 
om luftforurening, der 
blev afholdt fra den 25. 
til 29. juni i Cincinnati, 
Ohio. Vor udstilling var 
blevet betydeligt udvidet 
i forhold til sidste år og 
omfattede modeller af 

vore elektrofiltre både i 
fuld størrelse og i min- 
dre målestok. Der blev 
også udstillet store foto- 
grafier af vort udstyr, 

deriblandt billeder taget 
for nylig af vor elektro- 
filterinstallation, der er 

ved at blive monteret på 
Stignæsværket. 

Det totale besøgstal 

for udstillingen og kon- 
ferencen var over 5.000, 
og de besøgende var me- 
get imponerede over vor 

model i fuld størrelse, 
som er vist på billedet 
af vor stand. 

FLS-staben på vores 
stand bestod af D.A. 
Lisiecki, S, Olesen, Nie: 

Bramming og V.C. Chha- 
bria fra Cresskill's ESP- 
gruppe samt O,H. Hans- 
son, IED-København. Der 
blev opnået mange ud- 
mærkede kontakter med 

repræsentanter for offent- 
lige selskaber, rådgiven- 
de ingeniørfirmaer samt 
brugere inden for indu- 
strien. 

DAL/FLS-US 

FLS-standen på Air Pol- 
lution Control Åssociati- 
on's udstilling om luftfor- 
urening, der blev afholdt 
25. til 29. juni i Cincin- 
nati, Ohio, 

v 

  
 



  

FLS-USA 
Mini-seminarer 

Mandag den 28. maj 1979 
ankom ingeniør T. Enke- 
gaard, L.P. Holmblad og 
A. Thorn til Cresskill, 
fulgt af direktør Ib Wor- 
ning og ingeniør J. Clee- 
man torsdag den 29, maj 

(alle fra FLS-H), for at 
deltage i mini-seminarer 
arrangeret for udvalgte 
rådgivende ingeniørfirma- 
er og cementfabrikanter i 

USA og Canada. 
Udover det ovennævnte 

FLS-H personale deltog 
følgende fra FLS-USA: 
Ole Feddersen, Jørgen 
Emsbo, Lars Hvitved, 
Sven Olesen og Jens Vold- 

bæk. Desuden deltog Geor- 
ge Madsen i den sidste del 
af arrangementet. 

Vi havde lejlighed til at 
fremlægge vort program 
for de førende rådgivende 
ingeniørfirmaer inden for 
cementindustrien i USA 
og Canada, f.eks, Lafarge 
Consultants, Holderbank, 

Bendy Engineering, Cres- 
cent Engineering, Centen- 
nial Engineering og Kaiser 
Engineers, Desuden del- 
tog efter egen anmodning 
et par cementfabrikanter, 
nemlig Canada Cement 

Lafarge, St. Lawrence 
Cement, Monolith Cement, 
Ideal Basic Industries, 
Kaiser Cement and Gyp- 

I alt 25 laks blev udbyt- 
tet af en godt 2-timers 
fisketur ved den smukke 
Oregon-kyst. - Fra ven- 
stre ses: Jørgen Emsbo, 
Sven Olesen, Jørgen Clee- 
mann, Ole Feddersen, 
Torben Enkegaard, Ib 
Worning, Lars Hvitved, 
Peter Holmblad, Jens 
Voldbæk og Årne Thorn: 

     SITZUNGS 
SAAL 
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- Så, nu er vi forud for konkurrenterne. Vi har 
som de første forhøjet priserne! 

Vor medarbejder i Tyskland har sendt os ovenstå- 
ende tegning og tekst om erhvervslivets aktuelle si- 
tuation, som vi mener også kan have interesse for 

danske læsere. 
  

sum samt Lone Star In- 

dustries, 
Den sidste weekend blev 

tilbragt på den smukke 
Øregon kyst, hvor Ken 
Shipley og Erik Voldbæk 
fra Oregon Portland Ce- 
ment inviterede hele sel- 
skabet på laksefiskeri i 
deres 50 fods fiskerbåd. 

I alt 25 laks blev fanget 
på godt to timer! Med und- 
tagelse af et enkelt tilfæl- 
de af søsyge, var weeken- 

den en enorm succes, 
Vi sluttede vor to-ugers 

rundrejse med et besøg 
på Oregon Portland Ce- 
ment Plant i Durkee, Ore- 
gon, som efter planerne 

     



  

M&æ, Ole Feddersen i 
færd med at lande en 
stør fangst. 

skal igangsættes i august 
iår, 

Vi blev vældig godt mod- 
tagel af alle, og vor tek- 
niske know-how blev ud- 
bygget gennem vore fore- 
drag og deltagelse i de ge- 
nerelle diskussioner med 
ingeniør- og cemenifirma- 

erne, Formålet med fore- 
dragene var at oplyse del- 

tagerne om F, L,Smidths 
fremskridt på nye områ- 
der inden for cemenitek- 

  

    

nologien, men vi fik også 
skabt værdifulde kontakter 
med topfolkene fra både 
rådgivende og cementifrem- 
stillende firmaer, 

En rundrejse af denne 
varighed giver alle lejlig- 
hed til at genopfriske gam- 
le bekendtskaber og slifte 
nye, hvorved den vigtige 

kommunikation mellem 
FLS-H'øg FLS-USA udbyg- 

ges. 

IV/ELS-US 
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Regne- 

centralen (RC) 

Siden 1. januar 1973 
har NORDEN fået sit 
regnskabsmateriale 
ført på Regnecentralen 
inde på Kastetvej. Før 
den tid havde vi været 
med i APCF”s EDB-pro- 
grammer, men efter at 
maskinfabrikken var 
kommet til at stå ale- 
ne (råjernsproduktio- 
nen ophørte pr. 30. 
Juni 1972); "var. det 
mest praktisk med den- 
ne overgang, fordi RC 
havde et "skræddersy- 
et" system for maskin- 
fabrikker. 

I de forløbne 6 1/2 år 
har vi haft et godt og 
tilfredsstillende sam- 
arbejde med RC, bl.a. 
har vi været "pioner- 
kunde" ved indkørslen 
af et nyt standard- 
lønsystem; herved for- 
stås, at vi var rådgi- 
vende for de program- 
mører, der udarbejdede 
systemet. 

Skønt vi var klar over, 
at det rent økonomisk 
ikke gik så særlig 
godt for RC, kom det 
alligevel som noget af 
et chok, da vi blev 
stillet over for den 
kendsgerning, at man 
stod over for en luk- 
ning. 

Så galt gik det nu 
heldigvis ikke; der er 
blevet dannet et nyt 
aktieselskab: RC Data- 
center, som viderefø- 
rer serviceafdelingen. 
NORDEN er blevet akti- 
onær i det nye selskab, 
og ud over indbetalin- 
gen for aktieposten 
har vi - som de øvrige 
brugere =- måttet præ- 
stere en forudbeta- 
ling - svarende til 
1 kvartals arbejde.   

Vi har modtaget en 
masse papirer dels 
fra boets likvidator 
og dels fra det nye 
selskabs stiftere, 
men bortset herfra 
har vi intet mærket 
til ændringen. Som 
hidtil får vi det ma- 
teriale, vi har be- 
stilt, og til den af- 
talte tid. 

Fremover vil der an- 
tagelig kun blive 
produceret i Køben- 
havn og i Århus, og 
Aalborg-afdelingen 
vil så successivt 
blive reduceret til 
et konsulentkontor. 
Det kan måske komme 
til at virke lidt 
upraktisk, men med 
den udvikling, der 
har været og stadig 
vil finde sted inden 
for EDB-teknikken, 
skulle ændringen ikke 
betyde så meget. 

KYJ 

Oprydning 
Ved brokranen og på 
pladsen nord for hal P 
bliver der for tiden 
foretaget en større 
oprydning, og vi hå- 
ber, dette gode initi- 
ativ vil "smitte af", 
så det øvrige fabriks- 
område også kan blive 
renset for stålaffald, 
defekte paller og træ- 
stykker m.v. 

  
rod + risiko



  

Ulykkesstatistik 
1976-77-78 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

Antal ulykkes- Antal tabte 

  

  

  

Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1978 1977 1976 1978 1977 1976 1978 1977 1976 

Akkordarb. 247.067 229.765 183.556 4 11 ØE SL 195 49 

Tidlønsårb. 130.451 150.355 153.766 18 11 ør 689 142 78 

Tilsammen 377.518 380.120 337.322 22 22 14 720 337 127 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkesfrekvens Fravær 

1978 1977 1976 1978 1977 1976 

Norden: 

Akkordarb. 16,2 47,9 38,1 1,0 6,8 2,1 

Tidlønsarb. 138,0 73,9 45,5 42,3 7,6 4,1 

Tilsammen 58,3 5872 41,5 1543 TE 3,0 

Maskinfabrikker : 

Akkordarb, 4343 43,2 47,9 3,9 4,2 3,8 

Tidlønsarb. 40,2 42,6 39,4 4,3 4,2 357 

Tilsammen 41,0 42,8 41,8 4,4 4,4 3,8 

Jernindustri i øvrigt: 
Akkordarb. 43,3 43,2 47,9 379 4,2 3,8 

Tidlønsarb. 40,2 42,6 39,4 4,3 , 3,7 

Tilsammen 41,0 42,8 41,8 4,4 å 4 3,8   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

1.000.000 x 4 
Eksempel, akkordarb.: ager" 16,2 

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

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

(31 x 8) x 1000 | 
Eksempel, akkordarb.: EET ITT 1,0 

Årsagen til de høje tal for vores virksomhed skyldes 6 ulykkestilfælde, hvor antallet 

af tabte arbejdsdage har været fra 35 =- 185. 

ik!



Præmie 
15 medarbejdere fra 
FLS har deltaget i 
en fotokonkurrence. 

1. april samledes en 
dommerkomite, og ef- 
ter en timelang vote- 
ring udpegedes de 5 
præmievindere. 

En andenpræmie på 
500 kr. gik til mon- 
tør Jakøb Rohde, Ma- 
skinfabrikken NORDEN, 

Andenpræmiebilledet fra Polen. 

    

der hentede sit mo- 
tiv fra udmuringen af 
en af de store ovne 
på cementfabrikken 
Ozarow i Polen. Bil- 
ledet udmærker sig 
ved aktivitet i dette 
særlige håndværk med 
ildfaste sten, som 
skal tåle brændingen 
af råmaterialer i 
mere end 1.000 qgra- 
ders varme. 

Ådvokathjælp i hverdagen 
os meddele, at der 
den 1. april i år 
indførtes nye regler | 
om offentlig rets- 
hjælp ved advokater. 
De har til formål at 
gøre det lettere og 
billigere at gå til 
advokat med juridiske 
problemer, Som supple- 
ment hertil findes 
"Advokaternes Rets- 
hjælp", der omfatter 

Tz 

Advokatrådet har bedt samme ydelser som den 
offentlige retshjælp, 
men står åben for en- 
hver borger uanset 
økonomiske forhold. 

Pjecen "Advokathjælp 
i hverdagen" kan re- 
kvireres i Det danske 
Advokatsamfunds sekre- 
tariat, Kronprinses- 
segade 28, 1306 Kø- 
benhavn K (tlf. (01) 
14 49 50).   

Vi beklager 
Indkøbsafdelingen be- 
klager den lange for- 
sendelsestid, der i 
dag kan opstå på post- 
pakker og dermed give 
problemer i afdelin- 
gerne, 

Som de fleste sikkert 
har læst i dagspres- 
sen, har postvæsenet 
fået installeret nye 
sorteringsanlæg, der 
har været medvirkende 
til den lange ekspe- 
ditionstid. 

Vi håber, anlægget 
snarest fungerer til- 
fredsstillende, og 
serviceniveauet der- 
med bliver bedre. 

  

    

  

  

Man siger jo, at det 
skal være galt, førend 
det kan blive godt - 
men det ku” lige så 
godt være omvendt. 

 



  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
14. august 1979, 

1. Den nu færdige gæste-frokost- 
stue og toilettet for kantine- 
personalet blev beset, og bud- 
getoverskridelsen blev kommen- 
teret. 

2. Ifølge tilbud vil isoleringen 
af væggen i omklædningsrumme- 
ne koste ca, 18,000 kr., d.v.s. 
kr. 3.000 mere end afsat i 
budgettet. 

3. Det er nødvendigt med en ud- 
skiftning af reguleringen ved 
varmeanlægget i omklædnings=- 
rummet, så varmespild kan und- 
gås (overslagspris kr. 3.400). 

4. Kantineregnskabet for 1. halv- 
år blev gennemgået og kommen- 
teret. Underskuddet er større 
end i tidligere år - først og 
fremmest på grund af antagel- 
se af en dame til at passe 
morgenekspeditionen. 

5. Et spørgsmål om genoptagelse 
af salget af badetøfler blev 
afvist. 

6. Der er igen konstateret små 
tyverier fra garderobeskabe- 
ne, hvorfor udvalget atter må 
henstille, at man ikke lader 
værdier ligge i uaflåsede 
skabe. 

7. Det blev aftalt, at der til 
fornyelse af indholdet i blom- 
sterkasserne kan købes planter 
for 200 kr. 

STRESSET? 

Den meget travle handelsrejsen- 
de var gået til lægen, der efter 
en undersøgelse spurgte den trav- 
le mand: - Hvor mærkede De før- 
ste gang smerterne? 
- Ja, jeg tror, det var i Fåborg.   

  

| PERSONAÅALIA 
hen     

Jubilæum 

    

   

25 år: 

Værkfører 
ml! Hardy Nielsen 
(26.10.79 

Simon Simonsen 
fylder 60 år 
den 29. oktober 
1979 

   

            

   

ivilly Jacobsen 
jer fra 6. august 
1979 udnævnt til 
værkfører og vil 
kindtil videre 
(fungere som værk- 
fører i hal P. 
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FODBOLD 
Med en tredieplads 
her ved efterårstur- 
neringens start lig- 
ger vi godt placeret 
og er aspiranter til 
oprykning i mellem- 
rækken, og det håber 
vi jo selvfølgelig 
lykkes. 

Den første kamp i ef- 
teråret var mod A.C.E., 
som vi desværre kun 
fik 1-1 mod i foråret, 
og den blev vundet 
med 3-1, der var fuldt 
fortjent. Det var vor 
udmærkede midterangri- 
ber Jørgen "Rinsen- 
brink" Jensen, der åb- 
nede ballet med tre 
scoringer på stribe. 

Som en lille nyhed i 
år håber vi at få kå- 
ret en "årets fodbold- 
spiller", og dette 
gøres på den måde, at   

oport 
efter hver kamp får 
samtlige spillere ud- 
leveret en stemmesed- 
del, hvorpå han skri- 
ver navnet på den 
spiller, som han sy- 
nes var bedst. Sedler- 
ne kommer så i en kas- 
Se, og den vil blive 
åbnet, når turnerin- 
gen er slut, og det 
skal så vise sig, hvem 
der har fået flest 
stemmer. Kåringen vil 
ske på vor festaften 
den 20. oktober i Nor- 
dens selskabslokaler. 

BORDTENNIS 
Bordtennisturneringen 
står for døren, og vi 
gør opmærksom på, at 
træningslokalet på 
Norden er åbent hver 
mandag fra kl. 19.00. 
Yderligere oplysninger 
kan fås hos Jens Jør- 
gen (hal M) eller 
telefon 18 53 63.   

BILLARD 
BiTTardspillerne skal 
igen i år til at væl- 
te en flok kegler, og 
alle interesserede 
kan melde sig hos 
John Nielsen (hal P), 
telefon 12 30 85. 
Billardturneringen er 
flyttet fra billard- 
saloonen til Aalborg 
Firmasports egne 10- 
kaler Annebergvej 98. 

BADMINTON 
Efter to år med træ- 
ning i en lille gymna- 
stiksal har vi ende- 
lig fået plads i en 
rigtig hal, nemlig 
AAB-hallen, og vi har 
baner i en time hver 
fredag fra kl. 20.00 - 
21.00. 
Yderligere oplysnin- 
ger fås hos Calle 
(hal N) eller telefon 
178553 19; 
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Redaktionen savner indlæg 
Vi savner indlæg. Skulle der være en, der går med stof til en ar- 

tikel, kontakt da venligst et medl em af redaktionen, og vi vil væ- 
re behjælpelige med at få skrevet artiklen. 

  

  

— Egentlig fortjente De, at 
jeg smækkede Dem et par på 

snuden, men jeg er villig 
til at vi børe diskuterer 

sagen fornuftigt igennem ... 
enden Eee ene, mygge 

  

  

==... og nu hører De 
Schuberts ufuldendte .,.     
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LØRDAG den 20. oktober kl. 18.30 holder 

Idrætsklubben NORDEN sin årlige fest i 

selskabslokalerne. 

Madkurv medbringes. 

Entre 15,00 kr. - fri skummende fadøl i 

to timer. 

Musik: DJINGO TRTOEN 

TAG OG RESERVERE: DAGEN MED DET SAMME! 

VEL MØDT! 

FESTUDVALGET


