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samarbejde og 
samarbejdskonference 
Drøftelserne på samar- 
bejdskonferencen midt 
i april viste, at der 
på NORDEN er mange 
ting, der er værd at 
samarbejde om - og 
som der faktisk og 
praktisk samarbejdes 
om i dagligdagen. 

NORDEN kan sikkert ik- 
ke hævde sig over for 
konkurrenterne i kraft 
af bedre udrustning; 
bedre maskinpark el- 
ler bedre værksteds- 
bygninger. Men der er 
tradition for et godt 
samarbejdsklima - og 
det er et væsentligt 
punkt - for i videre- 
førelsen af dette sam- 
arbejde ligger en 
"stærk side", som kan 
give netop vor fabrik 
et stærkt fundament 
for fremtidig overle- 
velse. 

Hvis vi skal gøre sta- 
tus øg se på, hvorle- 
des samarbejdet på 
NORDEN virker, må vi 
nok erkende, at der 
af og til kan være 
nogen knurren i kro- 
gene. Men begynder 
man at analysere de 
tilfælde, hvor der 
har været samarbejds» 
vanskeligheder, vi- 
ser det sig, at det 
i 95 % af tilfældene 
er penge, det drejer 
sig om. 

Forstået på den måde, 
at man ikke har kun- 
net blive enige om 
betalingen for udført 
arbejde - akkord el- 
ler timeløn, rejsebe- 
taling, diæter m.m. 

Det nemmeste for alle 
parter ville være at 

stille pengekassen   

frem, således at den 
enkelte medarbejder 
blot kunne tage det, 
som han selv syntes 
han var værd. 

Der ville blot være 
den hage ved dette 
system, at formålet 
med samarbejde også 
er at bevare en sund, 
levedygtig og dermed 
konkurrencedygtig 
virksomhed - og dette 
formål ville sikkert 
efter det skitserede 
"ta" selv"-princip 
blive tabt på gulvet. 

En ting må vi ikke 
glemme: Vor virksom- 
heds eksistens er ba- 
seret på, at vi kan 
få ordrer hjem i en 
hård konkurrence med 
andre virksomheder, og 
det betinger, at pris 
og kvalitet er i or- 
den. 

Derfor er det glæde- 
ligt, åt det i visse 
tilfælde er lykkedes 
allerede på tilbuds- 
stadiet at få aftaler 
om aflønningen for det 
tilbudte arbejde bragt 
i stand. Heri ligger 
grundlaget for en væ- 
sentlig medindflydelse 
på de forhold, under 
hvilke fabrikken kan 
sælge sine produkter, 

Det er naturligvis af 
stor betydning, at af- 
delingsudvalg holdes 
orienteret om, hvorle- 
des det går med ordrer 
af denne kategori, når 
de kommer i fremstil- 
lingsfasen - om det 
går godt - eller min- 
dre godt - hvad er der 
gået galt, og hvordan 
kan man gøre det bedre. 
Bliver der ikke orien-



teret om disse ting, 
mister udvalgene lyst 
og interesse for sa- 

gen. 

Det daglige samarbej- 
de er ikke mindst det, 
der foregår i værk- 
stederne - og her 
kommer afdelingsud- 
valg øg sikkerheds- 
repræsentanter natur- 
ligt ind i billedet. 
Det er dem, der skal 
tage sig af de dagli- 
ge sager - og forsøge 
at ordne dem, inden 
de udvikler sig til 
større problemer. 

Det er vigtigt, at 
NORDEN - nu som for- 
hen - bliver kendt 
"ude i byen" som en 
virksomhed, hvor man 
taler sammen om pro- 
blemerne og samarbej- 
der før at løse dem. 
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Redaktørens drøm: 

MASSER AF INDSLAG 
FRA LÆSERNE   

Havnen 

i de vgode” gamle dage 
I en tid med energi- 
krise, "påskeæg" og 
stigende omkostninger 
kan det måske virke 
beroligende at finde 
et gammelt billede 
frem. Billedet viser 
en tilfældig arbejds- 
dag på Nordens havn 
for ca. 60 år siden, 
Fabrikkens egen dam- 
per "Ally" ses i bag- 
grunden. 

Losse- og lastearbej- 
det klares, som man 
ser, uden kraner eller 
lokomotiver. Dagløn 
for havnearbejderne 
var ca. 10, kr… for 
12 timer, og daglønnen 
for hesten Frits var 
2 muleposer med havre 
og I spand vand (uden 
moms). 

I forbindelse med for- 
stærkningen af vort 
havneanlæg, der stadig 
skrider planmæssigt 
frem, fandt vi i "Nor- 
den"s jubilæumsskrift 
fra 1923 følgende: 

At "Norden" allerede 
tidligt indså jernbe- 
tonens betydning, vi- 
ste fabrikken ved i 
1906 at lade opføre et 
jernbeton-bolværk ved 

udvidelsen af sit 
brohoved, den første 
konstruktion af denne 
art i saltvand her i 
landet. Hidtil havde 
man fra mange fagkred- 
ses side stillet sig 
overordentlig skep- 
tisk netop over for 
cementkonstruktioners 
holdbarhed i havvand, 
et synspunkt, der har 
vist sig aldeles ube- 
grundet, når vel at 
mærke blot materiale 
og udførelse er af 
absolut dadelfri kva- 
litet. "Norden"s jern- 
beton-pier står den 
dag i dag (1923) gan- 
ske uangrebet af hav- 
vandet og er siden 
efterfulgt af utalli- 
ge bolværksarbejder 
af tilsvarende art 
rundt omkring i lan- 
det. 

Den ovenfor nævnte 
"jernbeton-pier" er 
netop den vestlige 
del af kajanlægget, 
som Havnevæsenets 
teknikere sagde god 
for i september 1979. 
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Frits - til venstre. 

 



odmarbejdsudvalg 
Tirsdaq den 29. april 
1980 kl. 15.40 afhold- 
tes ordinært møde i 
samarbejdsudvalget. 

W. Kok oplyste, at 
værkfører Jørgen Abild- 
gaard efter eget ønske 
fratræder sin stilling 
pr. 30. april, og at 
værkfører Leif Gryn- 
nerup efter ansøgning 
herom bliver overflyt- 
tet til hal R. Der vil 
herefter blive en le- 
dig værkførerstilling 
på udearbejde. 

Punkter fra 

tidligere møder 
Der påbygges auto- 
matik på fabriksfløj- 
ten i sommerferien. 
Crupperne, der er ned- 
sat i forbindelse med 
IKO-rapporten, har ar- 
bejdet med følgende: 

Centraliseret materia- 
eudskrivning er i 

gang, dog skal der fo- 
retages nogle forbed- 
ringer i forbindelse 
med driftskontorets 
indretning. 

Brændemaskine: Gruppen 
ser på en ny brænde- 
maskine, og samtidig 
forsøger man at kombi- 
nere dette spørgsmål 
med spørgsmålet om en 
nybygget svejsehal. 

Transport: Man har haft 
en sidelaster på prø- 
ve, men finder ikke, 
at det er løsningen, 
og man foreslår nu, 
at flere gaffeltrucks 
forsynes med radio. 

Kontorbygning: Der har 
været møder med em- 
bedsmænd fra kommunen 
angående forslag til 
lokalplan for området 
omkring NORDEN. Med 
hensyn til udkørslen 
fra fabrikken er man 
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ikke på Norden enige 
med kommunen. I for- 
bindelse med lokal- 
planen har man juri- 
disk hjælp fra FLS. 

Male- og pakkeforhol- 
dene Ender dø0E= sta- 
dig. 

Produktsortimentet un- 
dersøger man stadig, 
og det har afstedkom- 
met, at der er et 
bedre samarbejde mel- 
lem FLS” planlægnings- 
og indkøbsafdeling og 
Norden, idet man gen- 
nemgår FLS-produkter- 
ne og taler sammen 
herom hver anden må- 
ned. 

Erling Jensen og Hans 
Nielsen har en kursus- 
plan for efteruddan- 
nelse under udarbej- 
detqse, i første om- 
gang inden for C02- 
området. 
Peder Christensen men- 
te, at medarbejderne 
skulle på kursus sna- 
rest muligt, da det, 
bl.a. hvis der kommer 
ordrer på kedler, er 
vigtigt, at de pågæl- 
dende medarbejdere 
har været på kursus. 
W. Kok nævnte, at vi 
har en godkendelse 
fra Lloyd og Det Nor- 
ske Veritas og nu har 
anmeldt os til Germa- 
nischer Lloyd for og- 
så at opnå godkendel- 
se herfra. I alle 
tilfælde må der ud- 
dannes svejsere, der 
skal aflægge prøve 
over for de respekti- 
ve inspektører fra 
selskaberne. Det er 
ikke alene medarbej- 
deren, som skal svej- 
se, men også værkste- 
derne og arbejdsleder- 
ne, der skal godken- 
des,   

           
I gel 

DET EB NOK, HVIS DU 
SIGER "AMEN " — — IKKE 

"SLUT HERERA- SKIETER" | 

Forskellige udvalg 

Der har ikke været 
afholdt møde i sik- 
kerhedsudvalget siden 
Sidste -møde. 
Der har været afholdt 
møde i kantineudvalget 
den 21: april. 
SU gennemgik refera- 
terne fra afdelings- 
udvalgene. 
Med hensyn til ny kran 
i hal P blev det op- 
lyst, at den vil blive 
sat op uden for ar- 
bejdstiden. 
På Bjarne Maylanns fo- 
respørgsel svarede Fre- 
de Jensen, at sving- 
kranen til hal R er 
købt. 
Turnusordningen for 
lærlinge blev drøftet. 
Der var stor utilfreds- 
hed med, at man aldrig 
ved på forhånd, hvor- 
når en lærling skal på 
skole, og det bliver 
således umuligt at ud- 
arbejde en turnusord- 
ning. W. Kok vil tage 
spørgsmålet op med 
skolen og forsøge at 
få dette forhold æn- 
dret. 
Vedrørende støvsugning 
af væggene nævnte Bjar- 
ne Maylann, at man af- 
venter det nye sugean- 
læg i maskinværkstedet. 
Søren Tousgqgaard oply- 
ste, at traktoren på 
udearbejde kommer sna- 
rest.



Peder Christensen ef- 
terlyste en bedre ori- 
entering på fabrikken 
om rejsearbejde i ud- 
landet, så det er mu- 
ligt at give de med- 
arbejdere, der har 
skrevet sig på rejse- 
listen, besked om, 
hvilke muligheder der 
er for at komme på 
rejsearbejde. 
Søren Tousgaard nævn- 
te, at det mange gan- 
ge drejer sig om et 
specielt arbejde, hvor 
valget vil falde på 
en medarbejder på ude- 
arbejde, f.eks. ved 
montagearbejde. Han 
foreslog en turnusord- 
ning for dem, der står 
på listen, således at 
de, når det drejer sig 
om arbejde, der kræ- 
ver erfaring fra ude- 
arbejde, bliver sendt 
på udearbejde, inden 
de kommer på rejsear- 
bejde. Peder Christen- 
sen var enig heri, så- 
ledes at man, når man 
tegner sig på rejseli- 
sten, må indvillige i 
også at tage på ude- 
arbejde for at få 
kendskab til dette 
arbejde. 
W. Kok oplyste, at der 
fra FLS stilles større 
og større kråv til de 
medarbejdere, der skal 
på rejsearbejde. 
Forslagskasser: Udval- 
get har gennemgået 3 
forslag, hvoraf de 2 
er sendt tilbage til 
videre udbygning af 
selve forslagene, og 
det tredie var ikke 
noget, der kunne spa- 
re videre. 
Bjarne Maylann efter- 
lyste ibrugtagning af 
forslag, der var god- 
kendt. Frede Jensen 
svarede, at godkendte 
forslag ikke i alle 
tilfælde bliver brugt 
med det samme, da det 
kan være dyrt at sætte 
i gang, hvorfor man 
har det liggende til   

senére brug, ligesom 
det kan være nødven- 
digt med nogle for- 
bedringer af et for- 
slag. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 
Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 40 
mand i 3. kvartal 1980 
(45 %), i maskinværk- 
stedet til 4 man 
(30 X) og i montage- 
værkstedet til 3 mand 

Udearbejde: Der er på 
SPLSAR, beskæftigelse 
Til 35 mand i 4 uger 
og på rejsearbejde til 
10 man uger. 
Frede Jensen omtalte 
de 2 kedler, vi har 
fået i ordre, og hå- 
bede, at vi kunne væ- 
re med i den méget 
hårde konkurrence,der 
er på området. 
Der har været fore- 
spørgsler fra værfter, 
men da det er arbejde, 
hvor vi skal starte 
med 20-30 mand, og 
det skal være leveret 
inden sommerferien, 
har vi måttet afstå 
frå at afgive tilbud. 
På Sv. Aa. Thomsens 
forespørgsel svarede 
Frede Jensen, at der 
forhandles om flere 
skibssektioner, som 
ikke var med i den 
oprindelige aftale. 
Vedrørende udearbejde 
oplyste Søren Tous- 
gaard, åt man for øje- 
blikket er i gang med 
en meget stor repara- 
tion på ovn 86, og 
når den er færdig om 
ca. 14 dage, ser det 
ikke før lyst ud, men 
det kan svinge meget 
hurtigt. Der skal i 
næste uge være nogle 
drøftelser med Dania 
om eventuelt arbejde 

    

i forbindelse med et 
stort forsøg, der skal 
køres. 
Der er afgivet tilbud 
på el-filtre omfat- 
tende såveTr produk- 
tion som montage. 
Investeringer: Yderli- 
gere myndighedskrav i 
forb. m. reparation 
af spunsvæg, travers- 
Kran i hal P, traktor 
med kran på udearbej- 
de, kran over dreje- 
bænk i maskinværksted, 
fundament for maskin- 
saks i hal N, nivelle= 
ringsinstrument i hal 
P, signalenhed i stem- 
pelur, boremaskine i 
bur i pladeværksted, 
håndvask i hal R og 
isolering af væg i 
hal R. 

Regnskabet 1979 
Knud V. Jensen gennem- 
gik det udleverede 
regnskabsmateriale og 
besvarede de til regn- 
skabet stillede spørgs- 
mål. 
Regnskabsresultatet 

viser en faldende ten- 
dens - i forhold til 
tidligere år - og den- 
ne tendens går igen i 
budgettet for 1980. 
Det er vigtigt at hol- 
de beskæftigelsen og 
få den produktionsmix, 
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der bedst kan betale 
sig. 

SU-konference 
Man drøftede den af- 
holdte SU-konference. 
B-gruppen mente, at 
der var afsat for lidt 
tid til konferencen, 
hvorfor man ikke kun- 
ne behandle spørgsmå- 
lene så udførligt, som 
man ønskede, ligesom 
man var skuffet over, 
at a-gruppen ikke ud- 
talte sig noget mere 
på konferencen. 
Et af de vigtigste 
spørgsmål at få løst 
er informationen, der 
må gøres bedre og me- 
re udførlig. Man øn- 
skede især SU-refera- 
terne mere udførlige 
og udleveret til til- 
lidsmændene straks ef- 
ter mødet, og så kun- 
ne der sættes et mere 
kortfattet referat i 
OBS. Også afdelings- 
udvalgene bør have et 
udførligt referat af 
SU-møderne, så de kan 
se, hvad der er ble- 
vet talt om på møder- 
ne. 
Frede Jensen foreslog, 
at man inviterede af- 
delingsudvalgsmedlem- 
merne med som gæster 
til SU-møderne på 
skift. 
Mogens Sall mente ik- 
ke, der var noget nyt 
i dette forslag, men 
ønskede en mere fyl- 
destgørende informa- 
tion i værkstederne. 

W. Kok havde den op- 
fattelse, at konferen- 
cen viste, at der på 

NORDEN ér mange ting, 
der er værd at arbejde 
sammen om; også i det 
daglige, ligesom den 
afspejlede, at der al- 
lerede var mange ting, 
man arbejdede sammen 
om. Hvis man sammen- 
ligner med de tidlige- 
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re konferencer, er det 
indtrykket, at mange 
af de problemer, der 
har været, er løst i 
mellemtiden. 
Der var enighed om, at 
formanden og næstfor- 
manden udarbejder en 
plan for, hvorledes 
den videre behandling 
af spørgsmålene skal 
deles op, og denne 
plan fremlægges for 
SU enten på et ekstra- 
ordinært møde eller 
på næste ordinære mø- 
de, hvorefter SU sør- 
ger for, at spørgsmå- 
lene bliver løst på 
tilfredsstillende må= 
de. 

Eventuelt 

Hans Nielsen påtalte, 
at der var en tendens 
til, at medarbejderne 
i pladeværkstederne 
gik til frokost før 
tiden og først vend- 
te tilbage fra frokost 
efter mødetiden, li- 
gesom der ikke altid 
blev givet besked, 
når klubbens bestyrel- 
se holdt klubmøde. 
Peder Christensen 
svarede, at klubmø- 
derne afholdes efter 
behov, og medlemmer- 
ne er informeret om 
at give besked til 
værkførerne, når de 
går til møde. Vedrø- 
rende frokostpausen 
vil dette spørgsmål 
blive taget op i af- 
delingsudvalgene. 
Der var enighed om, 
at arbejdstiden skal 
overholdes. 

Mødet hævet kl. 18.00.   
    

Bliver en gas- eller 
iltflaske væk, koster 
det firmaet henholds- 
vis kr. 1..500,- og 
kr. T.000,- pr. fla- 
SREJeN Fy T ske. 

Lejeprisen er gennem 
de seneste år blevet 
til et betragteligt 
beløb, og vi henstil- 
ler derfor til alle 
medarbejdere hurtigst 
efter brugen af fla- 
sker at levere disse 
på MAGASINET.



Nordens 
regnskab 1979 
På samarbejdsudvalgs- 
mødet blev foretaget 
en gennemgang af Nor- 
dens regnskab for 
1979, der indgår som 
en del af FLS" regn- 
skab, og som derfor 
ikke offentliggøres. 

I sammenligning med 
1978 viser omsætnin- 
gen en mindre stig- 
ning, nemlig fra knap 
59,81 rkrs 1 
godt 60,0 mill. kr., 
svarende til 2 1/2 % 
og altså betydeligt 
lavere end inflations- 
stigningen. 

I 1979 blev der præ- 
steret 289.000 pro- 
duktive timer mod 
310.000 i 1978. 

Der er i 1979 foreta- 
get investeringer i 
bygninger og maskiner 
for 1,2 mill. kr. mod 
PBe. Kr. T 978, 

På grund af den skær- 
pede priskonkurrence 
blev årets regnskabs- 
mæssige resultat igen 
lavere end året forud; 
nedgangen svarer til 
28 1/2 % - altså en 
ret væsentlig nedgang, 
og desværre en tendens, 
der forudses fortsat i 
det aflagte budget for 
1980. 

I sammenligning med 
budgettet for 1979 er 
det opnåede resultat 
for året noget bedre, 
idet den opnåede pro- 
duktionsmix har bevir- 
ket en stigning såvel 
i salgsværdi (6 %) som 
i regnskabsmæssigt 
overskud. 

Den skærpede konkur- 
rence giver sig også 
udslag i, åt "nulpunk- 

tet" (= det antal ar- 
bejdstimer, der skal 
præsteres, for at der 
kan fremkomme et 
regnskabsmæssigt re- 
sultat på nul) stadig 
holder sig højt - 
ganske vist med et 
mindre fald fra 1978 
(227.000 timer) til 
1979 (209.000) - i 
budgettet for 1980: 
222.000 timer. 

En taler holder sig vå- 
gen hele natten for at 
skrive en tale, der næ- 
ste dag får folk til at 
sove. 

Åssistance til Enstedværket 

  

  

  

      

  
Billedet viser Ensted- 
værket ved Åbenrå, 
hvor den store blok 
til venstre er blok 3, 
som er den nyeste, og 
til højre i billedet 
ses blok 2. 

Vort flerårige samar- 
bejde med Sønderjyl- 
lands Maskinfabrik 
blev endnu en gang 
bekræftet, idet ma- 
skinmester Uwe Car- 
stens (SM) tidligere 
på foråret henvendte 
sig vedrørende mand- 
skabsassistance til 

en større revision på 
blok 2. Aftalen kom   

i stand, og i 
drog 10 smede af sted 
til det sønderjydske. 

uge 10 

Arbejdet på kraftvær- 
ket har for vort ved- 
kommende hovedsagelig 
bestået af reparatio- 
ner i kedlen og kul- 
møllerne. 

Mandskabsstyrken blev 
senere reduceret til 
9 mand, og varigheden 
fra de oprindelig 
planlagte 10 uger til 
8 uger, så vort mand- 
skab vendte næsen 
hjemad igen med ud- 
gangen af uge 17. 

ST



Sygekassen Norden 
Sygekassens bestyrelse ser efter På generalforsamlingen, afholdt 

den 9. 
sens 
af 

april 1980, blev bestyrel- 
indstilling angående ændring 

vedtægterne og forslag om at 
sløjfe Hjælpefonden godkendt. 
Dette medfører, at Hjælpefondens 
formue og forpligtelser overgår 
til sygekassen (se i øvrigt ved- 
tægterne) . 

generalforsamlingen således ud: 

Formand Peder Christensen 
kasserer Arne Christensen 
Sekretær Kristian Mejlsted 
Bestyrelses-, 
medlemmer 
Revisor 

Tage Hansen 
Erling Graversen 
Henry Pedersen 

SYGEKASSEN NORDENS love 

. Sygekassens formål er at yde 
tilskud til de almindelige sy- 
gedagpenge, når sygdom eller 
tilskadekomst er af længere 
varighed. 

Som medlem af sygekassen skal 
samtlige arbejdere på NORDEN 
optages, da den økonomiske 
baggrund ellers vil falde væk. 

Kontingentet vil blive trukket 
over lønnen med kr. 4,00 pr. 
lønperiode. Der vil ingen ind- 
skud være. 

Dagpengebeløbet fastsættes af 
den til enhver tid siddende 
bestyrelse og udbetales i 5 
dage (arbejdsdage) om ugen. 
Der vil ikke blive udbetalt 
dagpenge de første tre dage 
(arbejdsdage). Der vil blive 
udbetalt dagpenge i sammenlagt 
26 uger i 12 på hinanden føl- 
gende måneder (ikke regnskabs- 
året) og ikke i mere end sam- 
menlagt 3 x 26 uger = 78 uger 
inden for 36 måneder, da med- 
lemmet slettes og først kan 
optages efter 12 måneder, med 
betalt ordinært kontingent. 

Ingen kan tilkomme hjælp før 
efter 6 ugers ansættelse og 
arbejde i firmaet. 

Ved sygdom rettes der henven- 
delse til kassereren og fore- 
vises lønseddel, hvorefter ud- 
betaling finder sted. Retten 
til dagpenge bortfalder 14 da- 
ge efter arbejdets genoptagel- 
se. 

Den udbetalte hjælp skal, så- 

fremt vedkommende får fuld dæk- 
ning for arbejdstab, f.eks. ef- 
ter ulykkestilfælde, tilbage- 

betales kassen.   

10. 

F2. 

Forudsætning for udbetaling 
af sygepenge er, at sygdom 
eller tilskadekomst er an- 
meldt firmaet. 

Sygehjælp kan ikke udbetales 
ved strejker og lockouts, 
under krig og naturkatastro- 
fer samt ved sygdom eller 
tilskadekomst forårsaget ved 
professionel sport. 

Såfremt et medlem afgår ved 
døden, ydes kr. 1.000,- i 
begravelseshjælp. 

Uberettiget modtagen hjælp 
skal tilbagebetales. 

Sygekassens anliggender vare- 
tages af en bestyrelse på fem 
medlemmer, der vælges på ge- 
neralforsamlingen, således at 
to er på valg et år og tre på 
valg det efterfølgende år. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges 
for to år ad gangen. 

- Til at revidere sygekassens 
regnskab vælges en revisor, 
hvis funktionstid er to år. 
Revisoren vælges på en ordinær 
generalforsamling. 

. Sygekassens højeste myndighed 
er generalforsamlingen. Ordi- 
nær generalforsamling afholdes 
en gang om året, i april. Ek- 
straordinær generalforsamling 
afholdes, når bestyrelsen fin- 
der det fornødent, eller når 
det ønskes af mindst 25 med- 
lemmer. Bekendtgørelser og 
dagsorden skal opslås mindst 
8 dage før generalforsamlingen 
afholdes. 

Sygekassens love og bestemmel- 
ser kan ikke indankes for no- 
gen ret eller domstol.



Store ordrer — store indkøb 

”Travlhed” 
Det er store tal, der 
denne tid regnes med 
i indkøbsafdelingen 
og afkorterværkste- 
det. Til 3 store elek- 
trofiltre og een cyk- 
lonforvarmer skal der 
indkøbes i alt 
1.020.000 kg plader, 
letprofiler, HEB, U- 
jern m.m. 

Ordrerne, som skal le- 
veres til FLS, er i 
forhold til størrel- 
sen noget af en ha- 
stesag på den måde, 
at stålmaterialerne 
skal leveres fra værk 
i Tyskland. 

Man kan vist nok sige, 
at Ole Nielsens tele- 
fon har været den 
varme linie, idet han 
har skullet indkøbe 
770.000 kg plader, 
750.000 kq HEB profi- 
Ter samt 250000 E 
stangstål. Der har 
været Tørt adskillige 

telefonsamtaler om 
priser og leverings- 
tider med leverandø- 
rerne.   

Når jernleverancerne 
efterhånden indløber 
til NORDEN, bliver 
der forøget travlhed 
i afkorterværkstedet, 
idet Ole Caspersen 
så skal fordele de 
mange plader og pro- 
filjern til værkste- 
derne samt afkorte 
mange dele ifølge 
allerede modtagne 
afkortelister fra 
driftskontoret, 
f.eks. skal 4.000 m 
letprofiler afkortes 
71 forskeTTige læng- 
der. 

Med de gode medarbej- 
dere og udmærkede ma- 
skiner, vi har, går 
det fint med at over- 
holde tiderne, dog 
kan der være visse 
vanskeligheder med 
at vende de lange 
12 m længder jern 
i de små lokaler, så 
mit ønske, siger 
Caspersen, er, at 
der med tiden frem- 
over vil blive la- 
vet nogle bedre eg- 
nede lokaler til af- 
korterværksted.   

  

    
-= Nå, så har vi fået som- 
mertid - men går det som 
i 79 - får vi næsten in- 
gen sommertid. 

  

  Simon og Peder klar til at afkorte 
de mange længder jern.



”sideloader” 
Som man har kunnet 
læse i sidste nummer 
af bladet, bliver der 
stadig fra transport- 
gruppens side arbej- 
det med at indhente 
oplysninger om egnet 
udstyr til fabrikken. 
Nødvendigheden af at 
nedsætte driftsomkost- 
ningerne, forøge kapa- 
Citeten og lette det 
rent legemlige arbej- 
de har medført, at 
virksomhederne har 
fået stadig større 
behov for en rationel 
lagerteknik og ikke 
mindst en gnidnings- 
løs materialestrøm. 

Gruppen har ved besøg 
på et par andre virk- 
somheder set på "side- 
loader" - eller side- 
laster - og man blev   

enige om at få en så- 
dan på prøve for at 
gøre egne erfaringer. 
"Monstrummet" med 
gaflerne på siden 
vakte stor forundring 
på fabrikken, da den 
blev stillet til rå- 
dighed i en 14 dages 
periode. Den blev af- 
prøvet i forsendel- 
sesafdelingen og i 
afkorterværkstedet, 
men kunne ikke som 
ventet ved aflæsning 
af lastvogne og af- 
hentning af plader på 
jernlageret fuldt ud 
erstatte en gaffel- 
truck, og man må nok 
på grundlag heraf og 
med de nuværende for- 
hold tvivle på dens 
egnethed som afløser 
for gaffeltruck. 

  

  

Sidelasteren betjent af Svend Aage.   

Forslagskasse 
Udvalget afholdt møde 
den 22. april 1980, 
hvor følgende forslag 
blev behandlet: 

Nr… 7947 
Arrangement til fast- 
gørelse af spil i ov- 
ne, når der skal ud- 
skiftes kæder, 
Forslaget blev sendt 
tilbage til udear- 
bejdsafdelingen til 
fornyet behandling og 
udtalelse, idet der 
var en del uafklarede 
punkter ved forslaget. 

NE 7915 
Tætning af glasolit- 
plader i hal P m.fl. 
haller. 
Forslaget blev bedømt 
til at kunne medvirke 
til besparelse af fy- 
ringsolie, men da der 
i forvejen foreligger 
en plan om at udskifte 
de klare glasolit- 
bølgeplader med de 
tilsvarende isolerings- 
ruder, som allerede 
findes i den nye til- 
bygning til hal P, vil 
forslaget blive taget 
op ved en eventuel se- 
nere vurdering. 

Nr. 7926 
Værktøj til isætning 
af snegletappe. 
Da forslaget ikke er | 
nyt og ikke i den vi- 
ste udformning er øko- 
nomisk gennemførligt, 
blev forslaget henlagt. 
Forslagsudvalget på- 
skønner det initiativ, 
der er vist af indsen- 
deren. 

Indkomne forslag: 

Nr. 7925 
Isolering i hal P. 

Nr:.7933 
UdføreTse af liste 
over de forskellige 
elektrodetyper, såle- 
des at man opnår den 
mest hensigtsmæssige 
anvendelse af disse.  



  

Samarbejdskonference 
Torsdag den 10. april 
1980 afholdtes i NOR- 
DENS samlingslokaler 
en samarbejdskonfe- 
rence med 41 deltage- 
re og konsulent John 
Frandsen som konferen- 
celeder. 

  

Efter indlæg, formule- 
ret dels som en orien- 
tering om Maskinfa- 
brikken NORDEN oq dels 
over emnet "Samarbej- 
dets betydning for 
trivsel, det daglige 
arbejde og konkurren- 
ceevnen", blev delta- 
gerne opdelt i 4 grup- 
per, der hver fik spe- 
cielle spørgsmål, der 
var udarbejdet i for- 

  

vejen, at tage stil- 
ling til: 

Resultatet af gruppe- 
arbejderne blev så se- 
nere fremlagt for hele 
forsamlingen, og her 
fandt en diskussion 

sted. 

Konferencen sluttede 
med 2 indlæg om infor- 
mationens betydning for 
det daglige samarbejde. 

Interesserede vil kunne 
få udleveret et eksem- 
plar af referatet fra 
konferencen ved hen- 
vendelse til Edel Fre- 
deriksen. 

    
Var der nogen, der talte om samarbejde? 

På rejse 

IRAQ 

Peter B. Nielsen og 
Gunnar Thuen er begge 
hjemkommet fra KUFA. 

  

John Nielsen rejste 
14. april til KUFA. 

KUNAIT 

Peter B. Nielsen rej- 
ser i maj til KUWAIT. 
Varighed ca. 14 dage. 

ÆGYPTEN 

Dion Pedersen, John 
Pedersen, Erik Thom- 
sen og Gunnar Thuen 
er i april og maj 
rejst til HELWAN. 
Varighed ca. T år: 

  

Stof til juli-numme- 
ret af NORDEN-OBS 
skal være redaktio- 
nen i hænde senest 
den 9. juni.



Valg af medarbejderrepræsentanter til NORDENs bestyrelse 

Valget den 9. april 1980 gav følgende resultat: 

Bestyrelsen: Tillidsmand Peder Hvolbæk Christensen 
Tillidsmand Mogens Sall 
Kasserer Niels Aage Nørgaard 

Suppleanter: Smed Egon Olesen 
i ere Tillidsmand Tage Leif Hansen 

Stemmeprocenten var 80,8. 

Medarbejderrepræsentanter er herefter: 

Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter 

  

Egon Olesen 

    ne Æ , Sd 

Mogens Sall Tage Hansen 

  
   

92 
52 
45 

125 
53 

  

  

stemmer 
stemmer 
stemmer 

stemmer 
stemmer



  

Klub 11 
Den 11. april 1980 
afholdt KLUB 11 gene- 
ralforsamling. 

Der blev afholdt valg 
til bestyrelsen, hvor 
Bjarne Maylann ikke 
ønskede genvalg. Ny- 
valgt til bestyrelsen 
blev Frede Jensen. 

Bestyrelsen for KLUB 
11 består herefter af: 

Peder H. 
formand 

Egon Olesen; 
kasserer 

Jens Skavenborg, 
næstformand 

Kurt M. Nielsen, 
sekretær 

Svend Aage Thomsen 

Frede Jensen 

Niels Peter Olesen, 
lærlingerepræsentant 

Christensen, 

Kantineudvalg: 

Arne Christensen 

Ole Nielsen 

Revisor KLUB 11: 

Poul Christensen 

Palle Nielsen 

Festudvalg: 

Egon Olesen 

Bjarne Maylann 

Jens Skavenborg 

Carl Johan Jensen 

Kurt M. Nielsen 

Kurt M. Nielsen   

Konkurrenceskydning 

Fredag den 7. marts 
1980 løb konkurrence- 
skydningen af stabe- 
len. Det var den 38. 
skydning imellem fa- 
brikkerne Rørdal-DEF- 
Norden. 

I år måtte vi desvær- 
re nøjes med 3.plad- 
sen, og det var jo 
noget af en nedtur, 
idet vi sidste år 
vandt pokalen og be- 
satte l.pladsen. 

Forklaringen på det 
dårligere resultat 
skal nok findes der, 
hvor man finder så 
meget andet, nemlig 
at folk skal hjem og 
se TY m.v. og har 
egentlig ikke tid til 
at ofre en fredag af- 
ten på hyggeligt sam- 
vær med kollegaer. 
Dog synes jeg godt, 
når man kan skyde, at 
der kunne ofres i 
hvert fald nogle få 
timer på denne spøg. 

Hvis vi skal tage 
nostalgien med i bil- 
ledet, så kan jeg da 
fortælle, at vi for 
år tilbage startede 
skydningen lørdag 
kl. 13.00, holdt kaf- 
fepause og fortsatte 
så til kl. ca 18,00 
med skydningen, hvor- 
efter vi spiste og 
hyggede os til kl. 
ca. ? 

Dette være ikke skre- 
vet for at forklejne 
nogen på dette års 
hold, for de kæmpede 
bravt mod "overmagten", 
Det er mere for at 
fortælle, hvor surt 
det er at samle et 
hold på 10 skytter + 
1 dommer + 1 listefø- 
rer.   

Derfor, kære kollega- 
er, når tiden er. inde 
næste år, så vidt mu- 
ligt den 1. fredag i 
marts, så lad være 
med alle disse mange 
undskyldninger, læs: 
forklaringer, for vi 
skulle da gerne kunne 
stille hold hver gang. 

Vores bedste skytte 
blev, sædvanen tro, 
Hardy Nielsen med et 
gennemsnit på 8,75, 
(max. 10,0), ti 
lykke! 

EP 

  

- Ham skal vi vist holde 
øje med …. 

- Hvilket gevær foretræk- 
ker du? spurgte vi Peder- 
sen inden skydningen - 
Hovea eller Husquarna? 
- Absolut Hovea. 
- Synes du, det skyder 
mere præcist? 
- Nej. Det er bedre til 
at lukke gl op med.



Ny saks 

| 
| 

14.03.80 ankom den nye saks 

fabrikken. Det er en sag på 

14 tons med en klippekapaci- 
på 4000 x 10 mm. 

Den 
til 
cå, 
tet 

Med investeringen i den nye stør- 

re saks er et længe næret ønske 

om at kunne klippe større plader 

blevet opfyldt. 

Valget af denne maskine er sket 

efter nogen tids overvejelser i 

et mindre udvalg, som har set 
dette og andre fabrikater i 

drift: 

Med den nye saks har NORDEN fået 

et godt stykke værktøj til for- 
bedring af konkurrenceevnen. 

SKS 

    
Værkfører Hans Nielsen ved den nye saks 

El H 

oport 
Der blev afholdt generalforsam- 

ling den 17. april 1980 i Idræts- 

klubben Norden, og af formandens 

beretning fremgik det, at året 

var gået godt med god aktivitet 

i vore forskellige sportsgrene. 

Som noget nyt kunne der fortæl- 
les, at vi i år har tilmeldt et 
hold i 5 mands fodbold, der er en 

prøver at starte op. 

Som det fremgik af dagsordenen, 

var der valg af formand, sekretær, 

revisor og udvalgsmedlemmer, og 
dette fik følgende resultat: 

Formand : Carl Johan Jensen(genv.) 

Sekretær: Poul Kjeldsen (genv.) 

Revisor Palle Nielsen (genv.) 
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Udvalgsmedl emmer: 

Fodbold 
(11 mands): Viktor Pedersen (genv.) 

Fodbold 
( 5 mands): Jørgen Lyngby Jensen 

Jens Jørgen Nielsen 
(genv.) 

John Nielsen (genv.) 

Carl Johan Jensen 
(genv.) 

Bordtennis: 

Billard 

Badminton : 

FLS-turneringen er i fuld gang, 

og af kendte resultater, inden 

bladet gik i trykken, kan næv- 

nes vor fine sejr over Eternit- 

fabrikken på ikke mindre end 
12-0. 

Bestyrelsen.



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 
21. april 1980 - som nyt medlem 
af udvalget (i stedet for Hen- 
ning Nielsen) er valgt mekaniker 
Ole Nielsen, som indledningsvis 
blev budt velkommen til arbejdet. 

1. Da varmdrikautomaten er en del 
tæret i bunden, aftaltes det, 
at mån ved budgettering for 
1981 bør medtage en udskift- 
ning; det overvejes, om den 
for et par år siden indkøbte 
ølautomat evt. kan indgå i 
handelen - der er nemlig kun 
et ganske lille salg herfra. 

2, Det aftaltes, at Helmuth Han- 
sen og Ole Nielsen sammen ser 
på mulighederne for at få mere 
varme i baderummet, når der 
bades - evt. ved en automatisk 
lukkeanordning for ventila- 
tionen. 

3, I budgettet for 1980 er reser- 
veret beløb til maling af om- 
klædningsrummet, og det aftal- 
tes snårest at indhente til- 
bud herpå, så beløbet kan be- 
vilges, og arbejdet kan blive 
udført inden sommerferien (i 
forbindelse med dette arbejde 
males toilettet ved funktionær- 
spisestuen). 

4. I budgettet for 1981 bør re- 
serveres beløb til maling af 
selve baderummet. 

5. Der foretages en fornyelse af 
planterne i spisesalens blom- 
sterkasser. 

HOS SLAGTEREN. 

- Hvorfor kalder De leverpo- 
stejen for kondipostej? Er 
det fordi den er kaloriefat- 
tig? 
- Nej-nej, frue. 
form! 

Den er i   

[| PERSONALIA 
ons     

Fødselsdage 

Kaj MIS SSED fylder 60 år den 
27. maj 1980 

Ulstrup Rasmussen fylder 60 år 
juni den 11. 1980 

  N. Aa. Nørgaard 
fylder 50 år den 
22. juni 1980 

  

Peder Chr. Jensen 
fylder 60 år den 
6. juli 1980 

  

Legat 

Ved en højtide- 
lighed i Køben- 
havn mandag den 
14. april fik 
Per Madsen over- 
rakt en legatpor- 
tion af "Famili- 
en Kjærs Fond" 
som en anerken- 
delse for flid, 
initiativ og 

interesse for pålagte opgaver. 

ca 
Ea % X Til 

"3 lykke 

 



  

  

  

  

  

    
  

Denne illustration af samarbejde, der her er gengivet, 
bliver forhåbentlig ikke forbillede for samarbejdet på 
Maskinfabrikken NORDEN i 80”erne. 
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