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sommerferie 
Så gik det første hal- 
ve år af 1980”erne, 
og sommerferien står 
for døren. Værktøjet 
og kuglepennene kan 
lægges til side for 
en stund, for nu skal 
der opspåres ny ener- 
gi ved skov og strand 
1 de kommende uger - 
til at klare strabad- 
serne i årets sidste 
halvdel. 

Da budgettet for 1980 
blev lagt sidste ef- 
terår, var der mil- 
dest talt ikke særlig 
lyse udsigter for be- 
skæftigelsen på NOR- 
DEN - og i særlig 
grad så det sort ud 
for det første halv- 
års vedkommende. 

Her midt i sommervar- 
men må vi konstatere, 
at det beskæftigelses- 
mæssigt er gået noget 
bedre end forventet. 
Stort set har vi to- 
talt kunnet oprethol- 
de en normal arbejds- 
styrke - selv om det 
har været uundgåeligt, 
at der har fundet 
forskydninger sted. 
Der har navnlig i den 
sidste tid været van- 
skelighed med ordre- 
tilgang på udearbejds- 
fronten. 

Grunden til, åt for- 
holdene har udviklet 
sig bedre end forven- 
tet, er ikke mindst 
en forøget indsats 
for at finde nye om- 
råder, hvor vor ma- 
skinfabrik kan gøre 
sig gældende, Det har 
betydet en forrygende 
travlhed med udreg- 
ning af tilbud, og 
det er langtfra alle 
disse, der fører til 
ordre. Men det er 
desværre også én 
kendsgerning, at de 

    

ordrer, vi får i hus; 
er tilkæmpet os på et 
barskt marked med 
stærk priskonkurrence. 

Det er ikke let at 
spå om forholdene i 
det halvår, der nu 
ligger foran os. Or- 
drehorisonten for ar- 
bejde i værkstederne 
er i øjeblikket ca. 3 
måneder - og på ude- 
arbejde er det ofte 
umuligt åt se mere 
end dage og uger frem 
Enhver kan se, at det 
er et meget kort styk- 
ke fremtid at operere 
på. Der er næppe tid 
til en indgående plan- 
lægning. 

Når vi kommer tilbage 
efter ferien, er vor 
hidtil største inve- 
stering tilendebragt. 
Det er udbygningen og 
reparationen af hav- 
nen. Vi stiller for- 
ventning om, at den 
nye og forstærkede 
kajstrækning vil med- 
virke til, at vi kan 
gøre os gældende in- 
den for området "sto- 
re stålkonstruktio- 
ner, 

I tråd hermed må også 
nævnes den forøgede 
løftekapacitet i hal 
P, Med den ny løbe- 
kran skulle arbejds- 
forholdene blive be- 
tydelig mere effekti- 
VE - og dermed chan- 
cerne forbedres for 
at kunne komme i be- 
tragtning i kampen om 
nye ordrer. 

Der er i hvert fald 
intet, der tyder på, 
at denne kamp vil bli- 
ve svækket foreløbig. 

GOD FERIE! 
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Kendt mand i Aalborgs bybillede 
  

  

  

Chauffør-Kaj, der for 
nylig i fin form fyld- 
te 60, ses her på vej 
ind i "den gule" for 
at tage dagens første 
tur til byen efter 
post, exprespakker 
fra DSB, bolte, værk- 

tøj og reservedele 
til magasinet 0.s.v. 
Alt i alt klarer Kaj 
alle fabrikkens trans- 
porter inden for "den 
gule"s lasteevne, 
knap 2 t, såsom til 
og fra udearbejde   

Rørdal, Dania, DEF 
samt til og fra un- 
derleverandører i 
Aalborg og omegn. 

Foruden post og. almin- 
deligt gods skal Kaj 
også sørge for det 
allervigtigste: at 
lønoverførslerne af- 
leveres i rette tid i 
banker og sparekasser. 

Nu, da "den gule" for 
længst er radiostyret, 
modtager Kaj mange 
meldinger gennem æte- 
ren, og ikke alle 
handler om post og 
exprespakker. AF og 
til kan opkaldet også 
lyde: "Kom ind Kaj! 
tag lige wienerbrød, 

rugbrød, spegepølse 
samt røde pølser med 
hjem til fru Skov i 
kantinen". 

Ho11 

Flaskeunderskud i kantinen 
Alt for mange tomme 
flasker ligger og 
triller rundt om på 
fabrikken og er derfor 
skyld i, at der i øje- 
blikket er flaskeun- 
derskud i kantinen. 
Vær med til at rette 
dette underskud op 
ved at sørge for, at 
de tomme flasker kom- 
mer retur til kanti- 
nen. 

En alternativ løsning 
er flaskepant, men 
det er en løsning, der 

vil give kantinedamer- 

  
    

ne en del mere arbej- 
de og os andre en hel 
del besvær med at hol- 
de styr på egne fla- 
sker eller "pantmær- 
ker". 

Vær derfor med til at 
holde på den nuværen- 
de ordning ved, at 
hver mand enten selv 
afleverer flasker i 
kantinen eller anbrin- 
ger dem i de dertil 
indrettede kasser i 
værkstederne. 

KANTINEUDVALGET  
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Valg: 

Sikkerhedsrepræsen- 
tant: 
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Bestyrelse: 

Egon Stentoft (genv.) 
Ole Dahl (nyv.) 

Suppleanter: 
Niels Guldager 
Henrik Kjær 

Bestyrelsens sammen- 
sætning: 

Mogens Sall, 
formand 

Peder Holst, 
næstform. og kasserer 

Egon Stentoft, 
sekretær 

Henning Andersen 

Ole Dahl 

M.S. 

Klub NORDEN 
Bestyrelsen består af: 

Tage Hansen, 
formand 

Knud Nielsen, 
næstformand 

Erling Gravesen, 
kasserer 

Reinh. Christensen, 

Peter Højsltet (nyv.) 

Afg.: Tage Sørensen 

T.H,     

En stille villavej i 
Skalborg bærer navnet 
K. Christensens Vej. 
Der er nok ikke mange 
aalborgensere, der i 
dag erindrer K. Chri- 
stensen - og der er 
sikkert ingen, der 
sætter navnet i for- 
bindelse med NORDEN. 

K. Christensen var di- 
rektør for Cementfa- 
brikken Norden fra 
1902 til sin død i 
1930 - altså for 50 år 
siden.   

NORDEN 

har også 

vist vej 
Ud over sit virke for 
cementindustrien var 
direktør Christensen 
en mand med mange in- 
teresser. Han var for- 
mand for "Dansk Arbej- 
de"s afdeling i Aal- 
borg, men i særlig 
grad gjorde han dog en 
indsats for sporten. 
Han var formand for 
Aalbørg Roklub og var 
en af initiativtagerne 
til, at Aalborg fik 
sit stadion. 

Vor tidligere fuldmæg- 
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HOVEDKONTORET I AALBORG 

tig S. Frost Sørensen, 

der startede sin kar- 
riere som kontorlær- 
ling i 1925, beretter: 

NORDEN havde dengång 
hovedkontor i Kongens- 
gade - hvor nu DLG hår 
til huse. Direktør 
Christensen var en 
mand af den gamle 

aristokratiske skole. 
Når direktøren kom om 
morgenen, tog han 
frakken af og rakte 
den lige bagud uden 
at vende sig om, Så 
var det yngstemandens 
opgave at være på ret- 
te plads - i rette 
tid. I modsat fald 
havnede frakken på 
gulvet - og så faldt 
der brænde ned for 
den stakkels lærling. 

Når man mødtog en or- 
dre, stød man ret - 
kom man til at røre 
skrivebordet, kunne 
man risikere et slag 
over fingrene med en 
lineal - og når audi- 
ensen var slut, blev 
Ser kommanderet "træd 
af",   

Direktør Christensen 
boede i Villa Tofte - 
der senest har været 
ejet af Thorkild Kri- 
stensen. Det var også 
en af lærlingenes op- 
gaver at lufte hans 
hund - en tysk boxer. 
Desværre løb den væk 
en dåg i Bispensgade - 
og så vankede der 
skældud - dels af di- 
rektøren og dels af 
læreren på handels- 
skolen, fordi man kom 
for sent. 

Christensen døde under 
et besøg i København, 

hvor han skulle takke 

kongen for ridderkor- 
set. Han fik en stor- 
stilet begravelse fra 
Ansgars Kirken med en 
meget stor deltagelse 
af taknemmelige 
sportsfolk. Han ef- 
terlød sig ingen børn 
og skænkede en del af 
sin formue til sports- 
formål og til bygning 
af Hasseris kirke, 
der dog først blev 
opført ca. 25 år ef- 
ter hans død.   

Ferielotteri 
Følgende er udtruk- 
ket som vindere i 
ferielotteriet 1980: 

1046 Ejner Klitgaard 
1234 Dion Pedersen 
1256 Peter Laursen 
1330 Freddy Larsen 
1411 Gunnar Skovgaard 

Pedersen 
1492 Ole Dahl 
1514 Egon Stentoft 
1525 Ernst Frederiksen 
1735 Peder H. Chri- 

stensen 
2144 Michael Andersen 
2236 Jørn Bukh Jensen 
2251 Asbjørn Sørensen 
2332 John Slot Peder- 

sen 
3010 Erik Kolkær 
3312 Henry Pedersen 
3485 Bent Jensen 
3953 Jørgen G. Chri- 

stensen 
4023 Kurt Christensen 
4723 Uwe Hase 
4896 Jens Jørgen Niel- 

sen 
6031 Hans Jørgen Han- 

sen 
6274 Sv. Åge Nielsen 
6440 Jens Orla Sører- 

sen 
6720 Henry Larsen 
6893 Vagner Jensen 
7814 Ove Nielsen 
8024 Ole Eriksen 
8061 Henrik Thomsen 
8503 Jørn Lyngby Jen- 

sen 
8573 Palle Jørgensen 

    NØ 
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Heldig vinder



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 19. juni 
1980 kl. 15.40 afhold- 
tes ordinært møde i 
samarbejdsudvalget. 

Som suppleant for Sv. 
Aa. Thomsen var mødt 
Kristian Mejlsted. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Mogens Sall ønskede 
fåste retningslinier 
for, hvornår datoen 
for afholdelse af 
SU-møde kan ændres, og 
for hvem der kan få 
datoen ændret og med 
hvilken begrundelse. 
Der havde ved afhol- 
delse af de sidste 3 
møder for de 2 møders 
vedkommende været æn- 
dring af datoen i den 
i januar udleverede 
plan for SU-møder i 
løbet af året, hvilket 
har bevirket, at med- 
lemmerne ikke hår kun- 
net tilrettelægge kur- 
susaktiviteter m.v. 
W. Kok svarede, at i 
de tilfælde, hvor mø- 
derne har været udsat, 
er det sket efter af- 
tale mellem formand og 
næstformand, og udsæt- 
telsen er sket i god 
tid. Når mødedatoerne 
fastsættes for et år 
ad gangen, er det bl. 
a. af hensyn til tryk- 
ningen af OBS. 
Dér var forslag om at 
fastsætte datoen fra 
møde til møde. 
SU er enige om frem- 
over at bestræbe sig 
på at overholde de 
fastsatte datoer for 
møderne, såfremt der 
ikke er særlig grund 
til ændring, og er 
der medlemmer, der er 
forhindret i at del- 
tage, må deres supple- 
aåanter møde i stedet 
for. 
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Forskellige udvalg 
Sikkerhedsudvalget af- 
oldt møde den . 

maj. 
Mogens Sall efterly- 
ste en konklusion på 
analysen i forbindel- 
se med udsugning i 
ovnene. Søren Tous- 
gaard svarede, at kun- 
den formentlig anskaf- 
fer et udsugningsan- 
læg, og lovede at ta- 
ge spørgsmålet op 
igen. 
På Mogens Salls fore- 
spørgsel svarede Fre- 
de Jensen, at man 
selvfølgelig ikke 
forlanger, at folkene 
skal gå ind i ovnene, 
hvis det er forbundet 
med fare. Er der pro- 
blemer, beder man sik- 
kerhedsinspektøren og 
ingeniøren, der har 
med miljø at gøre, om 
at hjælpe os med at 
løse dem. 
Søren Tousgaard gjor- 
de opmærksom på bru- 
gen af friskluftsma- 
sker, som kunden vil 
anskaffe. 
Vedrørende uanmeldt 
sikkerhedsinspektion 
oplyste Frede Jensen, 
at når der står "lam- 
pe ikke kontrolleret” 
og lignende, så bety- 
der det, at den ikke 
har været til det 
kvartalsvise eftersyn 
og mærket i overens- 
stemmelse hermed. 
Samtlige medarbejdere 
må hjælpe med at få 
denne ordning til at 
køre. På udearbejde 
sender man alt løfte- 
grej ud for at få 
det kontrolleret. I 
hal M samler man det 
i buret og har et 
Skema at køre efter. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde den 19. 
maj.   

Afdelingsudvalgene 
har alle afholdt møde 
siden sidste SU-møde. 
Lysstofrør i M/N vil 
blive bragt i orden. 
Der er købt 3 radio- 
stationer mere, så nu 
skulle alle trucks og 
afkorterstationen væ- 
re forsynet med radio. 
Mogens Sall gjorde 
opmærksom på, at den 
reviderede aftale ved- 
rørende arbejde på 
Dania ikke er kommet 
i personalehåndbogen. 
Dette bringes i or- 
den. 
Mogens Sall efterly- 
ste retningslinier for 
udvælgelse af delta- 
gere i den årlige 
studietur til Køben- 
havn og Herning. W. 
Kok svarede, at med 
hensyn til turen til 
København er der helt 
klare retningslinier, 
og det er anciennite- 
ten, der er afgørende 
for, hvem der kommer 
med, Hvis der arran- 
geres studieture til 
f.eks. Herning, hvor 
formålet er at øge 
kendskabet til rele- 
vante ting på fabrik- 
ken, såmmensættes et 
hold efter fabrikkens 
skøn, og det vil være 
medarbejdere, der er 
involveret i de for- 
skellige opgaver. 
Til forslagskassen er 
der ikke indkommet nye 
forslag. Udvalget har 
behandlet nogle tidli- 
gere indkomne forslag, 
og man har rent und- 
tagelsesvis belønnet 
en medarbejder for et 
mundtligt forslag, 
som man mente burde 
belønnes. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne



beskæftigelse til 80 
mand i 3. kvartal 
1980 (90 %), i maskin- 
værkstedet til & mand 

og i montage- 
værkstedet t7fl 4 mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
til TO mand i 4 uger 
og på rejsearbejde 
til 14 man uger. 
Med kendte ordrer er 
der bl.a. omkring 35 
snegle, hvoraf nogTe 
er 20-30 m lange, og 
som skal være færdige 
til uge 40, så der 
ser ud til at blive 
ret travlt indtil da. 
Der har været stor 
travlhed med at afgi- 
ve tilbud, hvoraf vi 
håber en del fører til 
ordrer. 
På udearbejde ser det 
ikke for Tyst ud, og 
kommer der ikke nye 
ordrer ind her, må vi 
tage en halv snes mand 
hjem på fabrikken. 
Vi har ordre på et 
filter TIT Frederiks- 
havn, hvori der også 
indgår montage. 
Der er afgivet tilbud 
til et el-værk gennem 
FLS på stålkonstruk- 
tion med montage, men 
afgørelse foreligger 
ikke endnu. Endvidere 
arbejdes der i øje- 
blikket med tilbud på 
pramme og tromler til 
rensning af støbegods 
samt store rørlednin- 
ger til kraftværker. 
Vi har gjort tiltag 
med hensyn til for- 
skellige montageopga- 
ver. 
Beskæftigelsen i 1. 
alvår har været bed- 

re end forudset ved 
budgetlægningen, idet 
vi har haft fuld be- 
skæftigelse indtil nu, 
hvilket skyldes, at 
det er lykkedes os at 
få ordrer ind fra øv- 
rige kunder. Der skal 
gøres en stor indsats 
for at være med. I de   

kommuner, hvor man 
går fra olie- til 
kulfyring, er det en 
betingelse, åt de 10- 
kale leverandører kom- 
mer i betragtning, så- 
fremt de kan være med 
rent prismæssigt. 
Hvad angår udearbejde 
ligger det inden 
et område, der forven- 
tes at blive påvirket 
af byggebranchens van- 
skeligheder. 
Mogens Sall forespurg- 
te om mulighed for 
deltagelse i forsøgs- 
arbejde på Danda. W. 
Kok oplyste, at der 
vil være mulighed for 
sådant arbejde, men 
det vil være påkræ- 
vet, at der præsteres 
et godt arbejde såvel 
hvad styring som ud- 
førelse angår. 
Nogle af projektgrup- 
perne har afsluttet 
deres arbejde. 
Arbejdet med centrali- 
seret materiaTeud- 
skrivning er ved at 
være tilendebragt. 
Udvalget, der har kig- 
get på en ny brændema- 
skine, er kommet med 
en Indstilling. Udval- 
get har samtidig set 
på lokaleforholdene 
for at finde frem til, 
hvor maskinen skal 
placeres, idet der 
eventuelt på lang sigt 
kan blive tale om byg- 
ning af en ny hal til 
dels som erstatning 
for nogle af de ældre 
værksteder. 
Transportudvalget har 
Foranlediget d5 nye 
radiostationer. 
Bygninger. Der har væ- 
ret møde med kommunen, 
som nu har fremlagt et 
forslag, hvor der kan 
blive en tilkørselsvej 
til fabrikken nord for 
dueslagene. 
Male- og pakkeforhol- 
ene Iver der stadig 

arbejdet med. 
Produkter fra FLS. En   

gruppe fra FLS” plan- 
lægnings- og indkøbs- 
afdeling samt Norden 
fungerer permanent. 
Investeringer: Leje 
2F FEDE UTSIEr kran- 
drager i maskinværk- 
sted, udvidelse af 
radioanlæg med 3 nye 
stationer, vægsving- 
kran i hal R, CO02 Mi- 
gatronic i hal 5, 
kranskinne i hal 5 og 
2 løfteværktøj i hal 
SS. 

  

- Utvivlsomt en Picasso. 
- Nej, en plan over kæl- 
deren. 

SU-konference 

og rapport fra denne 

Formanden og næstfor- 
manden har drøftet 
rapporten igennem med 
henblik på at få et 
grundmateriale til 
gruppearbejdet. Der 
er imidlertid meget 
lidt stof for et til- 
svarende gruppearbej- 
de som sidst. 
Peder Christensen fo- 
resløg, at man begynd- 
te med at lave et be- 
slutningsreferat ef- 
ter mødet, hvori man 
fremkommer med en 
konklusion og anfø- 
rer, hvem der skal 

tage sig af den på-



gældende sag. De be- 
slutninger, der er ta- 
get, skal læses op 
før medlemmerne til 
godkendelse, inden 
mødet er afsluttet. 
Der var enighed om, 
at Peder Christensen 
udarbejder et beslut- 
ningsreferat af dette 
møde og sender det ud 
til medlemmerne, og 
er man enige om ud- 
formningen, kan man 
starte fra næste møde 
med at benytte denne 
fremgangsmåde. 
Vedrørende rokering 
af mandskabet mente 
man, at det fungerede 
tilfredsstillende, 
dog ønskede man nogle 
mere klare retnings- 
linier. 
Med hensyn til roke- 
ring af lærlingene 
havde W. Kok og Fre- 
de Jensen talt med 
forstanderen for Tek- 
nisk Skole om en bed- 
re orientering om, 
hvornår lærlingene 
skal på skole, og 
forstanderen havde 
lovet at se på sagen. 
Der skal være mulig- 
hed for lærlingene 
for at komme i 
skellige afdelinger, 
og også på udearbejde, 
hvis de ønsker det. 
Der var enighed om, 
at der afholdes et 
møde mellem Tage Han- 
sen, Peder Christen- 
sen og Frede Jensen 
angående forhold i 
pakke/maleafdelingen. 
Peder Christensen fo- 
reslog, at man fort- 
satte med at se på 
punkterne fra SU-kon- 
ferencen. 
Mogens Sall ønskede 
nedsat et udvalg, der 
skulle kulegrave kon- 
ferencen, idet han 
mente, informationen 
var meget vigtig. 
Der blev nedsat et 
udvalg bestående af 
redaktionsudvalget 
inr QB5 og kontorchef 

8 

de for- 

  

Knud V. Jensen. Dette 
udvalg skal fremkomme 
med en rapport til 
næste SU-møde. 

Afdelingsudvalg: 

bevillinger og udfø- 

relse af beslutninger 

Peder Christensen øn- 
skede oplysning om, 
hvor meget afdelings- 
udvalgene kan køre 
igennem af bevillin- 
ger. 
W. Kok svarede, at der 
var et bevillingssy- 
stem på fabrikken med 
grænser for de for- 
skellige lederniveau- 
er, men det grundlæg- 
gende med hensyn til 
bevillinger er, at 
det vil være fornuf- 
tigt at foretage de 
pågældende investerin- 
ger, og der må tages 
hensyn til rentabili- 
teten af nyanskaffel- 
ser. Overstiger belø- 
bet grænsen for værk- 
førerens bevillings- 
ramme, må der indgives 
en bevillingsanmod- 
ning. 
Vi har gennem inddra- 
gelsen af afdelingsud- 
valgene opnået, at der 
er mange, der deltager 
i budgetproceduren. 

Eventuelt 

Peder Christensen øn- 
skede familieaftener- 
ne taget op igen til 
efteråret. 
Mogens Sall foreslog, 
at de medarbejdere på 
fabrikken, der gerne 
vil se gravemaskinen 
på Rørdal, kunne kom- 
me derud, medens med- 
arbejderne på udear- 
bejde kunne se fabrik- 
ken, hvorefter alle 
kunne samles på fa- 
brikken. 

Mødet hævet kl. 17.55.   

Et lille hjertesuk 

fra omstillingen 
Man prøver at gøre 
det så. godt - "der 
bliver desværre ikke 
svaret hos NN i øje- 
blikket (i denne sam- 
menhæng betyder NN 
ikke Nørgaard), skal 
jeg bede NN ringe 
tilbage?" 

Senere, efter adskil- 
lige forgæves opring- 
ninger, får man til- 
fældigt at vide, at 
NN slet ikke er på 
fabrikken den dag 
(holder ferie - er 
syg - på kursus). 
Derfor - gør venligst 
omstillingen opmærk- 
som på fravær - TAK: 

  

Det er Maskinfabrikken 
NORDEN! 

  

DET ER IKKE KRONENS 

KØBEKRAFT 

SOM BEKYMRER MIG- 

DET ER KONENS…      



Hvor er 
sikkerheds- 

repræsentanten? 

Det er vigtigt at vi- 
de, hvem man skal 
henvende sig til i 
arbejdsmiljøspørgs- 
mål, gå derfor altid 
med sikkerhedsembTem. 

Sikkerhedsudvalg: 
Frede Jensen, formand 
Flemming Jensen 
Jørgen Kjær Svendsen 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 

Sikkerhedsgrupper: 

Værkst. A-D, maåg.: 
Jørgen Kjær Svendsen 
Jørgen Kristensen 

Værkst. L-N: 
Hans NieTsen 
Carl J. Jensen 

Hal M: 
FTemming Jensen 
Egon Olesen 

Hal P: 
ViITTy Jåcobsen 
Sv. Aa. Thomsen 

Hal R: 
LeTf Grynnerup 
Jens Skavenborg 

Hal S: 
Gunnar Nymark Jensen 
Kurt Nielsen 

Hal U - MEK: 
Helmuth Hansen 
Jørn Jensen 

Hal V-K-E: 
HeTmuth Hansen 
Reinh. Christensen 

Udearbejde: 
Søren Tousgaard 
Hardy Nielsen 
Peder Holst Larsen 
Egon Stentoft 

Kontor: 
Erik Pedersen 
Connie Sørensen 

Sekretær: 
Erik Pedersen 

Ny traktor 
på udearbejde 

Vor gamle traktor med 
elefantkran er blevet 
udskiftet med en nye- 
re, så vi nu er ble- 
vet bedre udrustet på 
dette felt. 

Den gamle traktor var 
motormæssigt noget 
sygdomsbefængt, hvil- 
ket også var tilfæl- 
det med kranen, som 
sikkerhedsmæssigt var 
ude af trit med ti- 
dens krav. Kranen 
havde endvidere nået 
en sådan alder, at 
reservedele, såsom 
ventiler og lignende 
til hydraulikken, ik- 
ke kunne fremskaffes 
umiddelbart, men 
skulle enkeltstyk- 

fremstilles med deraf 
følgende store repa-   

rationsomkostninger. 

Den nye traktor har 
allerede stået sin 
prøve ved flere lej- 
ligheder, og den har 
vist sig at svare til 
forventningerne. 

At arbejde med veleg- 
net og funktionelt 
grej skulle gerne 
forkorte den anvendte 
tid, forøge sikkerhe- 
den og sidst - men 
ikke mindst - animere 
til større arbejds- 
glæde, hvorfor en så- 
dan nyanskaffelse er 
blevet hilst velkom- 
men. 

På billedet ses trak- 
toren i funktion, og 
det kan oplyses, at 
den er gul. 

ST 

  

  
 



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget af- 
høldt møde mandag den 
19. maj 1980 kl. 15.40. 

Deltagere: 
Flemming Jensen 
Frede Jensen 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Jørgen Kjær Svendsen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Gæst: 
Egon Stentoft (sikker- 
hedsgruppen, udearbej- 
de) 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

2. Uanmeldt inspektion. 

3. Gennemgang af ska- 
desrapporter siden 
sidste SiU-møde. 

4. Eventuelt. 

Formanden indledte mø- 
det med at byde vel- 
kommen, specielt til 
Flemming Jensen, som 
er indtrådt i SiU i 
stedet for Erling 
Lyngby Jensen. 

Sikkerhedsseler. 
Man har endnu ikke 
fundet den rigtige 
kontrolforanstaltning 
med disse. Der arbej- 
des med sagen. 

Mobilkranførerkursus. 
ar mand tilmeldt 

et sådant kursus, Pe- 
ter Højslet i juni 
måned og Reinhart   
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Christensen i septem- 
ber måned 1980. Vi har 
søgt, og fået, dispen- 
sation, så RC kan køre 
med kran i den uge, 
hvor Peder Damgaard 
afspadserer. 
Vi vil endvidere søge 
hele tiden at have 3 
mand med mobilkranfø- 
rercertifikat. 

Uanmeldt inspektion 
blev denne gang fore- 
taget af sikkerheds- 
gruppen fra hal S, 
som fandt en hel del 
fejl og mangler; især 
kædestropper, sjækler 
og pladekløer var det 
galt med, og det gik 
igen i de fleste af 
værkstederne. SiUu 
henstiller derfor til 
de enkelte sikkerheds- 
grupper, at værktøjer 
og hjælpemidler bli- 
ver kontrolleret på 
de fastsatte terminer. 

Indtrufne ulykker. 

07.03.80, hal P: 
Opbygning af dobbelt- 
bund. Under ophæft- 
ning af vinkeljern 
sprang en hæftning, 
hvorved vinkeljernet 
faldt ned på tilska- 
dekomnes hånd. 
Fravær: 18 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

17.03.80, maskinværk- 
sted: 

Fræsning. Tilskade- 
komne ville spænde en     

unbrakoskrue, hånden 
smuttede på nøglen, 
og tilskadekomne fik 
en fræsespån op i 
hånden, hvorved der 
blev et dybt sår. 
Fravær: 7 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

21:03:80, hal P: 
ransport af kølerør. 

Under transporten 
trådte tilskadekomne 
ned af planet, hvil- 
ket forårsagede, at 
røret vippede ned og 
ramte venstre lårben 
med en blodsamling 
til følge. 
Fravær: 3 
Hændelsen 
manglende 
hed, 

dage. 
skyldes: 
agtpågiven- 

maskinværk- 
sted: 

Drejning. Tilskade- 
komne ville se på em- 
net og lænede sig der- 
for ind over drejebæn- 
ken. Kom derved til 
at starte ilgang på 
tværslæden, og hånd- 
taget gav ham et kraf- 
tigt slag på låret. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling samt manglende 
agtpågivenhed. 

21.04.80, 

Eventuelt. 

Udearbejde,. 
Man diskuterede en 
bedre form for udsug-



  

ning i ovne og møller 
under reparation, bl. 
a. ved udbrænding af 
kæder. Problemet er 
taget op til behand- 
ling. 
Endvidere ønskede man 
en ny type sikkerheds- 
seler. 
Man ankede også over, 
at man ikke ved op- 
start af reparations- 
arbejde blev taget 
med på råd ved det 
forberedende sikker- 
hedsarbejde. 
Ved brugen af asbest- 
snor vil Egon Stentoft 
spørge på Rørdal, om 
der er givet dispen- 
sation, og evt. i 
hvor lang tid. 

Det henstilles til 
sikkerhedsgrupperne 
at være mere aktive i 
sikkerhedsarbejdet. 

Vi har ikke hørt fra 
Jydsk Teknologisk In- 
stitut angående den 
undersøgelse af køle- 
smøremidler, vi er 
blevet bedt om at del- 
tage i. 

Vi vil endvidere un- 
dersøge, om afskærm- 
ningen af vore snedke- 
rimaskiner er i orden. 

Mødet hævet kl. 16.45, 

  

- Hvordan kan det være, 
at De holder Dem så 
ung? 

- Jeg kan ikke få tiden 
til at gå! 

  

ovejsekursus 
Med det formål at 
højne standarden in- 
den for MIG-svejsning 
har et udvalg bestå- 
ende af Erling Lyngby 
Jensen og Hans Niel- 
sen undersøgt mulig- 
hederne for uddannel- 
se af MIG-svejsere og 
foreslår, at man ved 
uddannelsen benytter 
Specialarbejdersko- 
lens kurser, der er 
efter samme retnings- 
linier som JTI. 

Kurserne omfatter: 

MIG-svejsning adgang 
40 timer 

MIG-svejsning plade 
120 timer 

MIG-svejsning rør 
40 timer   

Ifølge aftale med 
Specialarbejderskolen 
er vi tilmeldt på 
følgende kurser: 

fra 4/8 — 1/9 
- 8/9 — 6/10 
- 13/10 - 10/11 

ZL S 15/82 

På hvertaf disse kur- 
ser er der tilmeldt 
5 mand, der vil forde- 
le sig med 1 mand fra 
hver afdeling pr. kur- 
sus, således at der 
totalt kommer 20 mand 
på kursus. 

Nedenstående fotos, 
der er taget fra et 
tidsskrift, viser 
eksempler på dårlige 
svejsekvaliteter. 

HN 

  

For høj svejsespænding, rigtig trådhastighed 
(1/9 og 4 m/min.) 

  

   
mot dk 

. ME 5 

REGEL SE EGE EN EELSSN ENE, må 
e i PÅ es 2 

    

        

Korrekt spænding, for høj trådhastighed 
(I/ og 7 m/min,)



Etled i kæden 
Inden en ordre går ud 
af huset, har den væ- 
ret igennem mange led. 
Et af disse led er 
Verner Dissing, der 
som ene mand huserer 
i den gamle magasin- 
bygning, der ligger 

Forbindelse med 
indkøbskontoret. 

Verner, som styrer 
"købmandsforretningen" 
for handelsvarer, der 
henholdsvis monteres 
på de forskellige ma- 
skiner eller bliver 
medsendt den enkelte 
ordre, har ofte rige- 
ligt at gøre, og det 
er ikke sjældent at 
høre Verner (der er 
thybo) sige: "Bare 
hylderne nu kan holde 
til alle dem bolte". 
Dette gælder især, 
når det drejer sig om   

ordrer, hvor der skal 
anvendes store parti- 
er af bolte - kugle- 
lejer - støbegods m.v. 

Selve papirgangen i 
forbindelse med en 
ordre foregår på. den 
måde, at driftskonto- 
ret udfærdiger be- 
stillingslister på 
varer ifølge modtagne 
styklister. Disse li- 
ster går så til ind- 

købsafdelingen, hvor 
varerne bliver be- 
stilt og ved hjemkomst 
fordelt af Verner på 
respektive lagerplad- 
ser/hylder. 

Hver anden uge er der 
inspektion på færdi- 
ge ordrer, og da må 
magasinet have alt 
klar til forsendelse. 

AaC 

  
Verner Dissing i færd med at 
færdiggøre ordrer.   

Det er bedre 
at forebygge. 

  

HUSK at du kan købe 
sikkerhedsfodtøj på 
magasinet. 

Som noget nyt kan næv- 
nes, åt vi nu fører 
en ny type letvægts- 
sko i ruskind p age- 
ret samt svejsestøv- 
ler med spænde. 

  

På rejse 
IRAQ 

Leif Hansen er hjem- 
kommet fra KUFA. 

  

KUWAIT 

Peder B. Nielsen er 
hjemkommet fra KUWAIT.



Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 

19. maj 1980 (grundet sygdom var 
Ole Nielsen fraværende). 

1. Et modtaget tilbud på maling 
af omklædningsrummet blev gen- 
nemgået og accepteret med en 

enkelt ændring. Der stiles 
efter at få arbejdet udført 
inden ferien, i hvilken der 
så - som sædvanlig - gøres 
hovedrent. 

2. Helmuth Hansen spørger et ra- 
diofirma om, hvad der kan være 
i vejen med højttaleranlægget. 

3. Arne Christensen indhenter 
forslag til udsmykning - der 
haves godt 500 kr. til formå- 
let (indgået fra salg af di- 
verse effekter). 

4. Det aftaltes fremover - så 
vidt det er muligt - at holde 
udvalgsmøderne på tirsdage. 

  

  
PERSONALIA 

    

  
Udlærte 

02.07.80: 
Per Holm Ander- 
sen udlært som 
plade- og kon- 
struktionssmed 

  

06.08.80: 
Kim Nielsen udlært som plade- og 
kønstruktionssmed 

Ls 

Kra XX, & Til 
5 lykke se   

Klub 11 
valgt 

AFDELINGSUDVALG år 

Hal M 
Jens Jørgen Nielsen 1979 

Hal N 
Kaj Andersen 1980 

Hal P 
Per Madsen 1979 
Finn Christensen 1980 

Hal R 
Jens Skavenborg 1979 
Bjarne M. Pedersen 1980 

Hal S 
Anton B. Andersen 1979 
Kent L. Pedersen 1980 

Mv. 
Jørgen Kristensen 1979 
Freddy Larsen 1980 

Hal U + Mekv. 
Jørn Jensen 1980 

Valgperioden er 2 år, 

p.b.v. 

Peder H. Christensen 

  

  

Stof til september-nummeret af 
NORDEN-OBS skal være redaktionen 
i hænde senest den 18. august.



Arbejdsplads 
for campister ? 
  

  

Er det en arbejdsplads 
for campister? er der 
mange, der spørger om, 
når de passerer fa- 
brikken og ser teltet. 

Men teltet, der er på 
200 m2, dækker ca. 
halvdelen af vores 
udendørs plan ved 
brokranen. 

Det er ikke firmaets 
bedste arbejdsplads, 
hvis ikke vejrguderne 
er med 0s, men teltet 
kører på skinner og 
kan slæbes frem og 
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tilbage og har derfor 
givet læ for mangen 
en regnbyge. 

På samme arbejdsplads 
har vi brokranen, der 
er en årgang 1953, 
men på trods heraf 
gør den alligevel et 
godt stykke arbejde. 

Gennem årene er der 
på pladsen fremstil- 
let rumsektioner, fil- 
tre, koniske underde- 
le for cykloner m.m. 

ELJ     

På en bar i det indre 
København sidder ven- 
nerne Kurt og 0le. 
Ole: - Jeg drikker 
udelukkende for at 
glemme. 
Kurt: - Ja tak, det 
ved jeg. Du har glemt, 
at det er din omgang. 

  

MOSKVA 1980 

Vi danskere har sik- 
kert den sædvanlige 
rette sportsånd, det 
gælder ikke om at 
vinde, men om at del- 
tage.



  

Forslagskasse 
Udvalget afholdt møde den 18. ju- 
ni 1980, hvor følgende tidligere 
indsendte forslag blev behandlet: 

Nr. 7929 
TsoTering i hal P m.fl. værkste- 
der. 
Udvalget mener ikke, at proble- 
met med diverse energibesparende 
foranstaltninger er nyt, og i 
øvrigt er der igangsat isolerings- 
arbejder rundt omkring i de en- 
kelte værksteder. 

Nr. 7933 
Udarbejdelse af liste over de 
forskellige elektrodetyper, så- 
ledes at man opnår den mest hen- 
sigtsmæssige anvendelse af disse. 
Udvalget takker indsenderen for 
forslaget, men mener i øvrigt 
ikke, der i det daglige arbejde 
er noget problem med ovenståen- 
de udvælgelse af den rigtige 
elektrodetype. 

Nr. 7947 
Arrangement til fastgørelse af 
spil i ovn. 
Ovenstående forslag har tidlige- 
re været behandlet i udvalget. 
Den fornyede behandling har dog 
ikke ændret udvalgets mening om, 
at forslaget ikke er anvendeligt. 

Som påskønnelse for det initia- 
tiv, der er vist af en medarbej- 
der i hal S$ ved svejse- og frem- 
stillingsprocessen af filterpla- 
der med udarbejdelsen af et op- 
hængningsarrangement for svejse- 
udstyr, vil udvalget rent und- 
tagelsesvis belønne medarbejde- 

ren med kr. 600,-. 

NB Der var ikke indkommet nye 
forslag. 

  
  

FAMILIETRÆF 80 

Idrætsklubben NORDEN har fra Aal- 
borg Firmasport modtaget neden- 
stående: 

I år har Aalborg Firmasport den 
fornøjelse at skulle arrangere 
dette års FAMILIE TRÆF 80 i sam- 
arbejde med Nordjyllandskredsen. 

HVOR og HVORNAR: Familie Træf 80 
afholdes på Vesterkæret, Anne- 
bergvej, Aalborg, Tørdag den 
T5. august 1980 kl, T3.00. 
Ved 20-tiden vil vi påbegynde 
afslutningen. 

Lørdag eftermiddag er der gratis 
kaffe, samt sodavand til børnene. 
Aftensmad medbringer man selv, 
eller der kan bestilles håndmad- 
der samtidig med tilmeldingen - 
ris pr. stk. 3,00 kr. 

bT- vand, is og kaffe kan købes 
til rimelige priser, og må ikke 
medbringes. 

AKTIVITETER: Vi har selvfølgelig 
tænkt os forskellige aktiviteter, 
som f.eks. familiekonkurrencer, 
forskellige boldspil m.m. 

PROGRAM: Udleveres ved klubhuset 
før start lørdag den 16/8 mellem 
KE. TZ og 73. 

BETALING: For deltagelsen erlæg- 
ges TigeTedes om lørdagen 
kr. 15,00 pr. familie, 

TILMELDING: For at vi kan tilret- 
elægge aktiviteterne rigtigt, er 

det absolut nødvendigt, at vi får 
din tilmelding snarest og senest 
den 28. juli. 

Tilmelding på NORDEN til: 

Carl Johan Jensen, hal N 

 



Cementturneringen 1980 

Efter en god og jævn- 
byrdig kamp i finalen 
mellem NORDEN og FLS-M 
i den såkaldte cement- 
turnering i fodbold 
gik pokalen atter til 
Jylland, efter at den 
de sidste 3 år har væ- 
ret i København. 

FLS-M kom i finalen 
ved at vinde over 
FLS-H med 2-1. NORDEN 
blev vinder af turne- 
ringen mellem holdene 
i Jylland, hvor slut- 
stillingen blev føl- 
gende: 

Norden 6 
Rørdal 6 
Dania 4 
Pedershaab 4 
DEF 

Da Norden og Rørdal 
havde a-point, blev 
det målaveragen der 
blev afgørende, og 
det var i Nordens 
favør. 

point i 

Selve finaledagen, 
Kristi Himmelfarts- 
dag, startede med, at 
Norden som arrangør 
hentede FLS-M7”s spil- 
lere og ledere samt 
2 repræsentanter fra 
FLS-H i Aalborg luft- 
havn. I mellemtiden 
var 2 repræsentanter 
fra de øvrige fabrik- 
ker, som havde delta- 
get i turneringen, 
mødt op, og finalen 
kunne starte. 

Det blev en meget 
jævnbyrdig kamp, 
den ordinære kamp 
2x35 minutter slutte- 
de med 0-0, et resul- 
tat, som ikke gav ud- 
tryk for den ellers 
spændende kamp, men 
kampen skulle jo have 
en vinder, så den 
flotte og eftertrag- 
tede pokal kunne fin- 

hvor 

sport 
de sin plads for det 
næste år, og da alle 
havde indstillet sig 
på en afgørelse ved 
straffesparkkonkur- 
rence, scorede Nor- 
dens Jan Skovsgaard 
sejrsmålet, 5 minut- 
ter før den forlænge- 
de spilletid var ud- 
løbet. 

Efter pokaloverrækkel- 
sen, Som blev foreta- 
get af kontorchef 
Knud Jensen, Norden, 
var der tid til, at 
tilskuerne kunne få 
diskuteret kampen fær- 
dig, og spillerne kun- 
ne få et tiltrængt bad 
efter den hårde kamp 
i solen, inden turen 
gik til Blokhus. 

I Blokhus var der på 
Kancelligaarden be- 
stilt det store kolde 
bord med alt godt fra 
havet, og efter et 
par timers forløb, 
inden osten blev ser- 
veret, var der lejlig- 
hed til at gå en tur 
ved Blokhus strand. 

kl. ca. 19.00 forlod   

vi Blokhus for at sæt- 
te kursen mod Aalborg. 
Det var nogle trætte 
spillere og ledere, vi 
sagde farvel til i 
Aalborg lufthavn kl. 
ca. 20.00. Alle mand 
kom med flyveren, men 
pokalen blev i Aal- 
borg. Man må så håbe, 
at turneringen næste 
år vil få en lige så 
god tilslutning, som 
tilfældet har været 
i år, hvor der har 
været afviklet 10 kam- 
pe incl. finalen. Ef- 
ter turneringsplanen 
skulle der have været 
spillet 12 kampe alt 
i alt, men der har 
desværre været 2 kam- 
pe, som måtte afly- 
ses, men næste år 

skulle der helst være 
fuldt program. 

Selve det at deltage 
på finaledagen enten 
som spiller eller le- 
der er en oplevelse, 
og man får rig lej- 
lighed til at tale og 
stifte bekendtskab 
med andre ansatte in- 
den før koncernen. 

  

  
  

Kontorchef Knud Jensen gratulerer NORDENS hold 
med den fine sejr. 

Grafsk Reklame/06-13 6500


