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NORDEN-OBS fylder 10 ir 
Hvad siger læserne - se resultatet af rundspørge inde i bladet.



Personalebladet 

NORDEN-OBS 

udgives af 

Maskinfabrikken NORDEN 

vær 

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 nåvn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

NORDEN-0BS 
fylder 10 år 

En alder på 10 år er 
vel ikke særlig impo- 
nerende inden for 
bladverdenen, og dog - 
bladdøden lurer jo 
overalt - også på de 
alderstegne bladgi- 
ganter. Under alle 
omstændigheder har vi 
på NORDEN god grund 
til at være stolte 
over at have præste- 
ret at holde liv i 
vort husorgan i 10 år - 
og således har udsendt 
60 numre. 

NORDENS grønne OBS 
startede i 1971 på 
initiativ af kontor- 
chef Knud V. Jensen. 
Navnet var dengang 
CJK-0BS, og formålet 
blev bekendtgjort 
klart og tydeligt i 
første nummer: 

"CJK-OBS er vort nye 
interne informations- 
blad, der med kort 
varsel skal bringe 
nyheder ud til med- 
arbejderne. 

Formålet med CJK-0BS 
er at give medarbej- 
derne information af 
intern og af almen 
interesse; således 
vil CJK-0BS bringe 
referater af møder 
i samarbejdsudvalget 
øg sikkerhedstjene- 
sten. Endvidere brin- 
ger bladet nyt fra 
CJK”s idrætsklub og 
andre nyheder af al- 
men interesse, lige- 
som der vil være 
plads for læserbreve 

Bladet vil normalt 
udkomme hver anden 
måned - umiddelbart 
efter at der har væ- 
ret afholdt møde i 
samarbejdsudvalgene. 

  

CJK-OBS vil blive 
udleveret til alle 
medarbejdere på CJK 

øg endvidere sendt 
til vore pensioni- 
ster,” 

I bladets levetid har 
der været 5 ansvars- 
havende redaktører, 
alle virksomhedsmed- 
arbejdere, som med 
stor interesse har 
varetaget dette bijob. 
Og firmaets ledelse 
har gode erfaringer 
med denne ordning. 
Ved at der ca. hvert 
andet år skiftes re- 
daktør, tilføres lø- 
bende nye ideer og 
tanker til bladets 
udformning, indhold 
m.v. Den fungerende 
redaktør støttes af 
et redaktionsudvalg 
bestående af virksom- 
hedens tillidsrepræ- 
sentanter. 

Redaktør og redak- 
tionsudvalg har skif- 
tet gennem tiderne, 
men det er på sin 
plads at fremhæve, at 
redaktionssekretæren 
under disse varierede 
forhold har været det 
faste punkt i bladets 
kontinuitet. Der står 
respekt om Edel Fre- 
deriksens indsats på 
denne post. Hvert num- 
mer repræsenterer et 
kapløb med tiden for 
at få bladet ud umid- 
delbart efter hvert 
samarbejdsudvalgsmø- 
de - og takket være 
vor redaktionssekre- 
tær lykkes det at få 
OBS "på gaden" ca. 
10 dage efter SU-mødet. 

Når man har samlet de



i alt 60 numre af 
NORDEN-OBS, har man 
samtidig en historisk 
oversigt over 10 års 
udvikling på vor virk 
somhed i svære tider 
såvel som i mere lyse. 

De første år efter 
starten var bladet 
præget af de svære 
tider for råjernspro- 
duktionen - og denne 
produktions endelige 
ophør i 1972. I årene 
derefter fornemmer 
man pionerånden - at 
alle tog del i den 
udfordring, det var 
at få den nye maskin- 
fabrik til at funge- 
re, således at virk- 
somheden kunne over- 
leve. 

Der er gennem tiden 
berettet om vanskeli- 
ge konkurrenceforhold, 
om nye ideer og nye 
produkter, og der er 
i tekst og tegninger 
gjort en stor indsats 
for at fremme sikker- 
heden på arbejdsplad- 
sen. 

Har bladet levet op 
til sin målsætning? 

Ja, egentlig får man 
ikke meget tilbage- 
melding om, hvorledes 
bladet modtages ude i 
de mange hjem, men 
det er ledelsens for- 
mening, at NORDEN-O0BS 
læses af en stor 
kreds, øgså uden for 
de ansattes rækker, 
og derved udfører en 
døbbelt mission ved 
foruden at virke som 
en nyttig intern in- 
formationskilde også 
er med til at udbrede 
kendskabet til for- 
holdene på vor fabrik 

En hjertelig tak skal 
lyde til de medarbej- 
dere, der har medvir- 
ket til bladets eksi- 
stens gennem de 10 år 
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Orientering fra 
bestyrelsesmødet 

25.2.1981 
Onsdag den 25, febru- 
ar 1981 afholdtes be- 
styrelsesmøde i Ma- 
skinfabrikken NORDENS 
bestyrelse. Mødet blev 
afholdt hos FLS-H i 
Vigerslev Alle 77. 

Årsregnskabet for 1980 
blev fremlagt, idet de 
til rapporten knyttede 
bilag blev gennemgået 
og drøftet. Det samle- 
de årsresultat er ble- 
vet bedre end forudset 
i budgettet, idet ud- 
sigterne for dansk 
produktion af FLS-ma- 
skineri på budgettids- 
punktet var meget mør- 
ke, og det påvirkede 
vurderingen af salgs- 
mulighederne, men et 
forøget salg af nro- 
dukter til andre kun- 
der og en gunstigere 
sammensætning af pro- 
duktionsmix”en har be- 
virket, at resultatet 
blev bedre end forven- 
tet. Bestyrelsen god- 
kendte regnskabet ved 
at underskrive resul- 
tatopgørelse og sta- 
tusoversigt. 

Ledelsens skriftlige 
beretning om virksom- 
hedens drift blev 
drøftet, idet de for- 
skellige igangværende 
aktiviteter blev om- 
talt og kommenteret. 
Endvidere blev nævnt 
de forventede fremti- 
dige aktiviteter samt 
den aktive indsats, 
der gøres for at få 
nye opgaver, bl.a. in- 
den for skibsværfter, 
kraftværker og off- 
shore-industrien. Det 
må stadig konstateres, 
at situationen inden 
for udearbejdsfronten 

ikke ser lys ud, men 

  

  

der arbejdes også 
energisk inden for 
denne sektor for at 
få nye arbejdsområder. 

Det blev nævnt, at 
godkendelsen af den 
lokalplan, hvorunder 
NORDEN er omfattet, 
er udskudt på ubestemt 
tid, samt at det kom- 
munale kloakvæsen sna- 
rest forventer NORDENS 
stillingtagen til ho- 
vedledningens place- 
ring (nord eller syd 
for administrations- 
bygningen). 

Under eventuelt drøf- 
tedes et spørgsmål i 
forbindelse med orga- 
nisationsplanen. 

Min mening om OBS 

  

    
Erik Thomsen, 
hal M: 

Jeg synes, diverse 
referater, feriepla- 
ner m.v. er godt 
dækkende, men kunne 
tænke mig at høre 
mere om produktion, 
især de større ordrer.



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den. 19. fe- 
bruar 1981 kl. 15.40 
afholdtes ordinært 
møde i samarbejdsud- 
valget, 

Som suppleanter for 
N. Aa. Nørgaard og 
Jens Skavenborg var 
mødt Birgit Clausen 
og Bent Pedersen. 
Bjarne Maylann var 
fraværende. 

I mødet deltog Hen- 
ning Andersen som 
gæst. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til supple- 
anter og gæst. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Afdelingsudvalget i 
Hal U består nu af 4 
med Temmer. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
t møde ebruar 

1981. 
Sikkerhedskonferencen, 
der åfholdes 1. og 2. 
april, er ved at bli- 
ve tilrettelagt. 
W. Kok mente, at ulyk- 
ken ved luftspændema- 
skinen i hal U kunne 
være undgået ved, at 
man havde været opmærk- 
som på, at udstyret 
var defekt. 
Skærm ved fræseren i 
hal K vil blive la- 
vet. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 3. februar 
1981. 
Alle afdelingsudvalg 
har a T møde S1i- 
den sidste SU-møde. 
På vor forespørgsel 
har Rørdal svaret, at 
standsningen i ugerne 
28, 29 og 30 også om- 
fatter reparationer, 
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hvorimod nyanlæg kø- 
rer videre, hvilket 
må tages i betragt- 
ning ved fastlæggelse 
af ferie på udearbej- 
de. 
SU var enige om, at 
afdelingsudvalgene 
fungerede godt og 
løste mange spørgsmål. 
Frede Jensen oplyste, 
at Forslagskasseud- 
valget har afholdt 
møde, hvor man har 
behandlet 4 indkomne 
forslag. Der var in- 
gen nye forslag ind- 
kommet. 

  
- Men nu først de dår- 
lige nyheder. Vi giver 
ordet til finansmini- 
steren. 

Ordre- og produk= 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse tIl 75 
mand i 2. kvartal 1981 
(80 %), i maskinværk- 
an til man 

og i montage- 
værkstedet HS mand 

Udearbejde: Der er på 
Kørdar beskæftigelse 
ETT. TZ mand i 7 uger; 
på Dania til 14 mand 
i 8 uger og Lindholm 
til 2 mand i 2 uger. 
På rejsearbejde i ud- 

    

landet er der beskæf- 
Tigerse til 2 mand i 
5 måneder (Helwan, 
Ædypten), til 1 mand 
i 10 måneder (Alkaim, 
Iraq) og til 3 mand i 
1 måned (Kufa, Iraq). 
Der forventes ikke at 
blive mere rejsearbej- 
de før i forsommeren. 
Der er afgivet mange 
tilbud, men desværre 
har VI for en dels 
vedkommende ikke kun- 
net være med rent 
prismæssigt, hvilket 
især gælder el-filtre, 
bl.a. montagen heraf, 
hvor vi regnede med, 
at vore erfaringer 
fra Frederikshavn 
ville komme os til 
gode, og vi vil fort- 
sat være interesseret 
i at afgive tilbud på 
filtre, da det er et 
produkt, der er egnet 
for NORDEN. Måske kan 
det blive nødvendigt 
at have et mindre, 
fast montagehold, som 
kan suppleres med 10- 
kalt antaget mandskab. 
Frede Jensen foreslog 
i denne forbindelse 
at nedsætte en lille 
gruppe, der kan tale 
sammen om, hvordan 
det kan gøres bedre 
og lettere, så vi kan 
være med, hvilket for- 
slag man også på ude- 
arbejde ville være 
interesseret i. 
Vi har fået tilsagn 
om 3 filtre til en 
engelsk fabrik til 
levering i uge 132; 
men har måttet gå 
betydeligt ned i 
pris. 
Vi har de sidste par 
måneder forsøgt at 
påtage os projekte- 
ringsopgaver for Rør- 

og F og forsø-= 
ger at komme med i 
nogle transportbånd- 
broer til et kraft- 
værk. Jørgen Mølbak 
har stået for disse 
opgaver, og da det 
kræver, at man er med 
på projekteringstids-



punktet, kan det re- 
sultere i ordrer. På 
nuværende tidspunkt 
har vi således fået 
en stor silo i ordre, 
som Jørgen Mølbak har 
konstrueret. Det er 
et område, hvor vi 
kommer ind på et ret 
tidligt tidspunkt og 
således får en bedre 
horisont. 
Med hensyn til skibs- 
sektioner er der en 
nedgang i forhold til 
sidste år, men vi hå- 
ber, når skroget til 
bugserbåden er fær- 
digt, at få flere 
skibssektioner i or- 
dre. 
Investeringsbevillin- 
ger Hyra Tsk kant. 
presser i pladeværk- 
stedet, Migatronic 
svejsemaskine i hal 
S, minicomputer i ad- 
ministrationen, mobil- 
radio i Coles-kran i 
pladeværkstedet, for- 
satsvinduer i plan- 
lægningsafdelingen, 
brugt svejsemaskine i 
pladeværkstedet, brugt 
svejseværk i hal R, 
slibemaskine i hal S. 

Turnusordning 

for lærlinge 

Peder Christensen men- 
te ikke, at den nuvæ- 
rende turnusordning 
for lærlinge fungere- 
de tilfredsstillende, 
da det er et problem, 
at man ikke kan få at 
vide, hvornår lærlin- 
gene skal på Teknisk 
Skøle. Der var ønske 
om at få ordningen 
ændret, bl.a. således 
at lærlingene er kor- 
tere tid i de forskel- 
lige værksteder, da 
arbejdet varierer fra 
værksted til værksted, 
og de således vil få 
en bedre uddannelse. 
SU drøftede spørgsmå- 
let og var enige om, 
at et udvalg beståen-   

de af 5. Krogh Søren- 
sen, Lars Mose Nie1- 
sen, Peder Christen- 
sen og Peter Andersen 
udarbejder en turnus- 
plan, der er tilfreds- 
stillende for lærlin- 
gene. 
Der blev samtidig 
gjort opmærksom på, 
at man kan kontakte 
skolen og få at vide, 
hvornår der er frem- 
visning af et svende- 
stykke, 
W. Kok foreslog, at 
man undersøgte mulig- 
heden for at tage fle- 
re lærlinge ind, hvil- 
ket spørgsmål det ned- 
satte udvalg ligele- 
des vil se på. 

Personalepolitik 

Mogens 5all ønskede 
2 medarbejdere fra 
fabrikken overført 
til udearbejde, da de 
var Tnteresseret i at 
komme på udearbejde 
igen. 
SU drøftede spørgsmå - 
let, og det blev 10- 
vet fra ledelsens si- 
de, at dersom de to 
medarbejdere er inte- 
resseret i at komme 
på udearbejde, kan de 
komme det. 
Mogens Sall ankede 
over, at der ikke var 
givet information om, 
at der midTertidigt 
var blevet ansat en 
ny værkfører på ude- 
arbejde. 
Per Blindum svarede, 
at den nye værkfører 
er blevet præsenteret 
for medarbejderne i 
afdelingen, ligesom 
der var givet oplys- 
ning om ansættelsen 
til Jørgen Larsen og 
hjem til fabrikken. 
N. Kok nævnte, at der 
var tale om en midler- 
tidig ansættelse til 
hjælp ved de ledelses- 
mæssige opgaver, der 

kræves i en periode,   

hvor der ér skifte- 
hold på udearbejde. 
Mogens Sall forespurg- 
te om mulighed for 
afholdelse af en fa- 
milieaften i løbet af 
foråret for de medar- 
bejdere, der ikke kom 
med i efteråret på 
grund af aflysningen 
af den sidste aften. 
H. Kok lovede at tage 
spørgsmålet op, så de 
medarbejdere, der ik- 
ke havde været med i 
efteråret, og nyan- 
satte kunne få lejlig- 
hed til at se grave- 
maskinen. 
Mogens Sall ønskede 
reglerne for tilskud 
til kurser revideret 
for medarbejderne på 
udearbejde. 
Peder Christensen hen- 
viste til ordningen 
for pladeværkstederne, 
hvor man har et ud- 
valg, der afgør, om 
kurser er relevante, 
og hvor satserne bli- 
ver fastsat hvert 
kvartal, og gjorde 
ligeledes opmærksom 
på det lommepengebe- 
løb, som er fælles 
for alle kursussøgen- 
de. 
SU var enige om at 
nedsætte et udvalg, 
der sammen med kon- 
torchef Knud V. Jen- 
sen ser på spørgsmå- 
let. 
Mogens Sall mente, at 
lederen af udearbejds- 
afdelingen skulTe ha- 
ve mere kompetence, 
bl.a. tage del i løn- 
forhandlinger og være 
mere med i arbejdet 
med at skaffe nye or- 
drer. 
Peder Christensen men- 
te ikke, at den nuvæ- 
rende ordning for af- 
holdelse af jubilær” 
var tilfredsstilrTende 
for medarbejderne, 
idet der var ønske om 
at holde jubilæet på 
selve dagen og ikke 

som nu, hvor alle ju- 
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bilarer for hele året 
samles på en bestemt 
dag, nemlig fabrik- 
kens fødselsdag. 
Tage Hansen ønskede 
reglerne for, hvornår 
man har jubilæum, med- 
taget i medarbejder- 
håndbogen. 
W. Kok lovede at tage 
spørgsmålet op til 
overvejelse og var 
enig i, åt der bør 
udarbejdes faste reg- 
ler, der medtages i 
medarbejderhåndbogen 
Tage Hansen påtalte, 
at der i afdelingen 
ikke var en mand mere, 
der havde truckfører- 
certifikat, så han 
kunne sættes ind i 
tilfælde af sygdom. 
Frede Jensen undersø- 
ger spørgsmålet om 
truckførerdækning. 

Eventuelt 

Intet. 

17.30. Mødet hævet kl. 

  

- Firmaet sørger for Deres 
transport men, altså, .... 
De må selv holde Dem med 
cykelspænder! 
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Min mening om OBS 

  

Villy Berggren, 
maleværkstedet: 

Jeg læser bladet og 
er tilfreds med ind- 
holdet, men kunne 
tænke mig at høre me- 
re om den produktion, 
der foregår i de øv- 
rige afdelinger. 

Beskæftigede 
Antal 
NORDEN 

beskæftigede på 
pr 02 01...1981.: 

33 funktionærer 
151 faglærte 
37 ufaglærte 
23 lærlinge 

244 

  
  

De”qamle” 

Tedacteurer 

I OBS” 10-årige leve- 
tid har der været 
5 redaktører, som 
hver især har ydet 
deres væsentlige bi- 
drag til, at bladet 
har været læsevær- 
digt, og også at det 
er udkommet punktligt 
nummer for nummer. 

De 5 redaktører har 
været: 

1971 Knud V. Jensen 

Talire Aage Clemensen 

13757. kaj Hollånder 

or: Frede Jensen 

1980 : Ole Nielsen 

Min mening om OBS 

  

  
Bent Nielsen, 
hal P: 

Jeg ser bladet igen- 
nem og læser, hvad 
øjet fanger.



Min mening om OBS     

    

Fa i 3 

Villy Jacøbsen, 
hal P: 

Jeg mangler informa- 
tion om produktionen 
og firmaets tanker om 
fremtiden, men er el1- 
lers tilfreds med 
bladet. 

Et skihop er et 
spring udført af 
en dansker på vej 
til hospitalet. 

Jeg har købt en ha- 
bit med to par ben- 
klæder .... Nu har 
jeg brændt hul i 
jakken. 

Som regel tager det 
tre uger at lave en 
god improviseret tale. 

lang transport 
I uge 3, efter færdig- 
gørelsen af kørebro 
for en broskraber i 
hal P, opstod ønsket 
om at transportere 
denne i hel tilstand 
til montagepladsen 
ved hal S. 

Herved kunne spares 
en ekstra samling af 
drageren på pladsen. 
Dragerens længde var 

Ca. 37 m og vægten 
ons. 

Transporten blev kla- 
ret med et special- 
køretøj for langgods- 
transport. Nævnte kø- 
retøj vil kunne klare 
endnu længere og tun- 
gere emner, idet den 
fjernstyrede anhænger 
ålene kan bære ca. 
30 tons. 

SKS 

  

  

  

    
  

  

   



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
den 2. februar 1981 
kl. 15.40. 

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

tær) 
Gæst: 
Hardy Nielsen 
(sikkerhedsgruppen, 
udearbejde) 

Dagsorden: 
1. Behandling af punk- 

ter fra tidligere 
møder. 

2. Uanmeldt inspektion. 

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

4. Eventuelt. 

Formanden indledte 
mødet med at byde 
velkommen og gik der- 
efter over til 1. 
punkt på dagsordenen. 

Mærkning for eftersyn. 
Jørgen Fri ken sen har 
været på udearbejde 
og instrueret i kor- 
rekt mærkning. 

Udluftning af kompres- 
sor. 
Den nye fremgangsmåde 
ved udluftningen vir- 
ker efter hensigten. 

Uanmeldt inspektion. 
E niber åbenbart 
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lidt med brugen af 
personlige beskyttel- 
sesmidler her på fa- 
brikken. Denne gang 
var det åndedrætsværn, 
der ikke blev benyt- 
tet. 
Sikkerhedsudvalget me- 
ner, det er for dår- 
ligt med denne tilsy- 
neladende ligegyldig- 
hed over for helbre- 
det, når man samtidig 
tager i betragtning, 
at firmaet investerer 
ret kraftigt i sikker- 
hedsudstyr - det skal 
man ifølge loven. 
Der var også visse 
problemer med kontrol 
af værktøjer i en del 
værksteder. Sikker- 
hedsgrupperne bør ta- 
ge op til overvejelse, 
hvilke faste retnings- 
linier man kan gå frem 
efter, så dette pro- 
blem kan undgås! 

Indtrufne ulykker. 

26.11.80, udearb.: 
ølle 4. Tilskadekom- 

ne var beskæftiget 
med adskillelse af 
snegletrug, hvorved 
højre hånds pegefin- 
ger kom i klemme ved 
snegletruget. 
Fravær: 45 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

17.12.80, hal 5: 
Støvsugning. Under 
montering af støvsu- 
gerslange fik tilska- 
dekomne venstre hånds     

mellemfinger i klemme 
mellem kørehjul og 
dettes ophæng. 
Fravær: 30 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

19,12,80,. hal R: 
TiTskadekomne ville 
lægge noget jern på 
bordet og slog derved 
venstre hånds ring- 
finger mod bordkan- 
ten, så fingeren 
brækkede. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

19.01.81, hal U: 
Mont. af elevator. 
Ved fastspænding af 
kædehjulssegmenter 
gled luftspændema- 
skinen ud af møtrik- 
ken, og i forsøg på 
at gribe den greb 
stiften i nøglehove- 
det fat i venstre 
hånds pegefinger. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
anvendt defekt udstyr. 
Arbejdsiver. 

Eventuelt. 

JK + EP er i gang med 
forberedelser til 
sikkerhedskonference 
1981. 

Listen over uanmeldt 
inspektion vil blive 
opsat på tavlerne 
umiddelbart efter 
SiU-møderne.



Der var sket en fejl 
med hensyn til invi- 
tation af elektrike- 
ren. Invitationen er 
nu givet til næste 
møde, som er den 
18. maj 1981. 

Mødet hævet kl. 17.15, 

Et barometer er et 
sindrigt instrument, 
som fortæller os, 
hvordan vejret er 
i øjeblikket. 

Min mening om OBS 

  

Simon Simonsen, 
afkorterværkstedet: 

Jeg læser bladet fra 
A til Z og synes ud- 
mærket om indholdet. 

   

      

Sikkerheds- 

konference 

Tidspunktet for af- 
holdelse af sikker- 
hedskonference er nu 
fastlagt til onsdag 
den 1. og torsdag den 
2. åpril 1981, 

Der startes begge da- 
ge kl. 11.30 med en 
let frokost, og der 
afsluttes kl. 15.30. 

Samtlige sikkerheds- 
grupper samt tillids- 
mænd og afdelingsle- 
dere vil blive invi- 
teret. 

Indbydelse og ende- 
ligt program vil bli- 
ve udsendt snarest 
muligt. 

Konferencen vil bli- 
ve ledet af AOF-kon- 
sulent John Frandsen. 

Læreren var ved at 
gennemgå de matema- 
tiske proportioner. 
Omsider tørrede han 
sveden af panden og 
sagde: 
- Er der en af jer, 
der kan danne en sæt- 
ning, hvor ordet 
"proportion" forekom- 
mer? 
Det kunne Søren: 
- Vaniljeis koster 
to kroner pro portion. 

  

  

Min mening om OBS    
Ole Nielsen, 
mekanikerværkstedet: 

Jeg læser 90 % af 
stoffet og får gen- 
nem referaterne den 
nødvendige informa- 
tion. 

  

- Hvordan fik De 
ideen til OBS? 
- Jeg fik en fyl- 
depen i julegave.



  

    
Vort forbrug af svej- 
sespejle er på ca. 
T400 stk. på årsbasis 
til en pris af ca. 
10,- kr. pr. stk. 

  

Til orientering kan 
vi fortælle, at et 
klart glas kun koster 

F.pr. stk. ca. » 

Rekrutterne havde få- 
et de nyligt udleve- 
rede uniformer på og 
stod nu i geled for 
at blive inspiceret 
af sergenten. Han 
sløg ned på en af 
dem: 
- Hvid flip, ser jeg! 
Har De nu læst noget 
i reglementet om, at 
rekrutter bruger flip? 
- Nej, svarede Jens, 
men det æ heller ingen 
flip. Det æ linning 
0 &æ underbowser, å 
fek udleveret! 
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Fokus på 
svejsespejle 

Ved at være påpasse- 
lig med at udskifte 
svejsespejle og i 
stedet skifte de kla- 
re glas i svejseskær- 
me og svejsehjelme 
noget oftere kunne 
der sikkert reduceres 
væsentligt på udgifts- 
posten for svejsespej- 

le. ON 

Min mening om OBS 

Henry Pedersen, 
brænderværkstedet: 

Jeg mener, bladet er 
rimeligt udtømmende, 
men savner oplysnin- 
ger om regnskabet 

  
  

Vore venner 

på forsiden 
Vore gode venner på 
forsiden er sikkert 
kendt af en del af 
læserne, da figurerne 
var med i en del af 
de først udkomne num- 
re af OBS og desuden 
dengang blev udsendt 
i et par julehæfter 
om sikkerhed. 

"Faderen" til tegnin- 
gerne er Ivan Peder- 
sen, der dengang var 
ansat på NORDENS teg- 
nestue, og som i dag 
er fabrikschef på 
B & C Danmark 1/5, 
Hersom-værket, der 
også er en virksomhed 
inden for FLS-gruppen. 

Ivan Pedersen har i 
en del år arbejdet 
inden for offshore- 
branchen i Norge og 
har fortalt os, at 
selv oppe i det høje 
"Norden" har han i 
flere tilfælde kunnet 
finde sine tegninger 
fra NORDEN-tiden i 
diverse tidsskrifter. 

Vi vil gerne takke 
Ivan Pedersen for 
hjælpen til dette 
jubilæumsblad og hå- 
ber, at vi evt. ved 
en senere lejlighed 
må komme tilbage. 

 



  

forslagskasse 
Udvalget afholdt møde 
19.02.1981, hvor føl- 
gende forslag blev 
behandlet: 

Nr. 7914 
Opsætning af blandings- 
ventil ved badevandet 
i omklædningsrummet 
Forslaget har været 
til udtalelse i bl.a. 
kantineudvalget og er 
samtidig behandlet af 
fa. Carl Christensen 
& Co. 
Ud fra disse oplysnin- 
ger må det konstate- 
res, at besparelsen 
ved at opsætte den om- 
talte blandingsventil 
er så minimal, at det 
ikke vil kunne opveje 
installationsprisen 
for ventilen. 

Nr. 7937 
Støtteruller ved valse 
i PV. 
Forslaget har været 
sendt til fornyet ud- 
talelse i afdelingen 
(PPV). 
Ud fra de undersøgel- 
ser, der har været 
foretaget, må det kon- 
stateres, at der ikke 
er tale om noget nyt 
forslag, samt at der 
ikke vil kunne opnås 
lettelser i arbejdet, 
som står i et rimeligt 
forhold til en eventu- 
el investering. 

Nr. 7938 
Montering af ventila- 
torer i værksteder, 
hvor der er højt til 
loftet, således at 
varmen "hentes" ned, 
og olieforbruget og 
dermed varmeudgiften 
nedbringes. 
Ifølge de oplysninger, 
der foreligger, bl.a. 
fra fa. Dantherm, er 
opsætning af ventila- 
torer af typen "Stra- 
totherm" først renta- 
bel ved en temperatur-   

forskel mellem loft og 
qulv på mere end 100C, 
Ud fra ovenstående har 
man undersøgt forhol- 
dene i montageværk- 
stedet og der fundet, 
åt temperaturforskel- 
len mellem loft og 
gulv kun er 5?C, og 
må således konkludere, 
at det ikke vil kunne 
betale sig at investe- 
re i de omtalte ven- 
tilatorer. 

FU takker indsenderne 
af ovenstående 3 for- 
slag og håber trods 
de negative resulta- 
ter, at indsenderne 
ikke har tabt modet 
med hensyn til nye 
forslag. 

Nr. 7913 
Opsætning af vejskil- 
te af hensyn til kun- 
der og leverandører. 
Forslaget synes godt 
og vil kunne spare 
bl.a. kontorpersona- 
let for en del tid i 
forbindelse med at 
være "vejvisere". 

Ovenstående forslag 
er indsendt af Inge 
Olesen. 

FU synes, det viste 
initiativ fortjener 
en lille erkendtlig- 
hed. 

Der var ingen indkom- 
ne forslag. 

    

  

Min mening om OBS 

   

Hans Nielsen, 
hal M: 

Jeg er tilfreds med 
bladets indhold og 
læser hvert nummer. 

Min mening om OBS     

  

led ] 
Henrik Eriksen, 
driftskontoret: 

Jeg såvner stof om 
det daglige arbejde 
i værkstederne, men 
mener ellers, at bla- 
det er udmærket. 

  
li



EEG EET EEN EET SETE SEES 

PERSONALIA 
EET LEES EET PPSERES SETE REESE 

Jubilæer 

  

25 år 

Hans Jørgen Han- 
sen 10.04,81 

25 år 

Henry Pedersen 
10.04.81 

25 år 

Christian Peter- 
sen 10.04.81 

        

Udlærte 

31.01.81: 
Thomas Clausen 
udlært som 
maskinarbejder 

31.01.81: 
Niels Peter 01e- 
sen udlært som 
plade- og kon- 
struktionssmed 

Fødselsdage 

Christian Petersen fylder 60 år 01.05.81 

Inge Olesen 
fylder 50 år 
13.05.81 

 



  

  

Arbejdet med NORDENs 
hidtil mest komplette 
skibsbygningsopgave, 
bugserbåden til Goli- 
ath, er nu så vidt 
fremskredet, at pro- 
jektets dimensioner 
kan anes. 

NORDENS andel af to- 
talprojektet er byg- 
ning af stålskrog med 
ror samt montage af 
aksel og propeller. 
Efter søsætning ved 
NORDENS kaj bugseres 
skroget til et værft 
for færdiggørelse. 

SKS   

Bugserbåd 

  

Første oplæg af klædning 

  Svejsning af motorfundament



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
3. februar 1981. 

1. Da der var visse betænkelig- 
heder i forbindelse med det 
på sidste møde omtalte forslag 
om automatisk lukning af van- 
det i baderummet, aftaltes 
det, at man - før udvalget 
anbefaler forslaget - dels 
drøfter spørgsmålet - og for- 
hører om priser - med Carl 
Christensen & Co. og dels be- 
søger virksomheder/institu- 
tioner, der har lignende in- 
stallationer. 

2. Carl Christensen & Co. vil 
også snarest fremkomme med 
forslag til udsugning i bade- 
rummet. 

3. Kantineregnskabet for 1980 
blev drøftet. Den dalende 
bruttofortjeneste kan henfø- 
res til stigende salg af va- 
rer, hvorpå fortjenesten er 
lav (smørrebrød, mælk, kaffe 
og vand). Der aftaltes mindre 
prisjusteringer. 

4. Efter visse startvanskelighe- 
der udtaltes der nu tilfreds- 
hed med det nye rengørings- 
selskabs arbejde. 

5. Der blev fremsat ønske om ind- 
førelse af et reglement for 
hele bygningen, og det aftal- 
tes, at der til næste møde ud- 
arbejdes et forslag hertil 
(der indhentes oplysninger om 
lignende reglementer på andre 
virksomheder). Dette samlede 
reglement skal så også omfatte 
det på sidste møde omtalte 
reglement for benyttelsen af 
garderobeskabene. Endvidere 
foreslås, at reglementet ind- 
rykkes i fremtidige personale- 
håndbøger. 

6. I budgettet er afsat beløb til 
udskiftning af de resterende 
gamle garderobeskabe, men da 
flere af disse endnu er i fin 
stand, var der enighed om kun 
at udskifte de skabe, der vir- 
kelig trænger dertil, og så 

søge om anvendelse af det spa- 
rede budgetbeløb til andre me- 
re presserende ting. 
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Min mening om OBS 

  

Tage Sørensen, forsendelsesafde- 
lingen, der til sommer går på 
efterløn: 

Det er kun datoen, jeg ikke læ- 
ser, og jeg håber for kollegaer- 
ne, at bladet også fremover vil 
udkomme. 

Vi er fra redaktionen glade for 
kommentarerne fra Tage Sørensen, 
der var den sidste, der blev 
spurgt, og vi håber også som 
Tage Sørensen, at bladet vil 
blive ved at udkomme og blive 
læst, også efter at Tage Søren- 
sen er gået på efterløn. Vi kan 
i den forbindelse oplyse TS om, 
at han også fremover vil modtage 
NORDEN-OBS. 

Vi mangler ikke energi - 
men energi-økonomi . 
Den gamle vane holder hårdt 
at kaste størstedelen bort. 
Der er kun et princip der duer: 
at bruge bare det vi bru”er. 

Piet Hein



  

Sport 
Fredag den 30. januar 1981 af- 
holdtes der repræsentantskabs- 
møde i Aalborg Firmasport, og af 
ændringer af vedtægterne kan næv- 
nes, at fodboldspillere nu alle 
skal bruge benskinner ved uden- 
ørs kampe. 

Ydermere blev bøderne for udebli- 
velse hævet, idet det lyder, at 
klubber, der ikke giver rettidigt 
afbud, har tabt kampen (point) og 
skal betale det fulde dommerhono- 
rar, der erlægges en bøde på 
100,- kr. til unionen (tidligere 
50,- kr,.), samt at såfremt en 
klub udebliver uden afbud fra   

en ansat kamp, skal denne kamp 
erklæres tabt for klubben, der 
således mister points, skal be- 
tale det fulde dommerhonorar samt 
erlægge en bøde på 200,- kr. 
(tidligere 50,- kr.). 

Hårde ord og skrappe priser vil 
nogen måske sige, men dette er 
nødvendigt for at komme de mange 
afbud og udeblivelser til livs. 

For badmintonspillerne kan næv- 
nes, at det årlige invitations- 
stævne bliver henlagt til Solside- 
hallen den 3,, 4. og 5. april 
1981. 

BESTYRELSEN 

  

  

"Jeg ved, at de endnu ikke har tabt nogen 
kamp i år - men de har heller ikke vundet 

nogen endnu ...…...! 

Ved et professionelt boksestævne 
hørte jeg forleden, at en af 
trænerne var godt sur på sin 
bokser. 
- Hvis du ikke strammer dig geval- 
digt op, sågde han, risikerer du 
næste år at få Nobels Fredspris. 

Stof til maj-nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redaktionen i 
hænde senest 21. april.



xFORSØG moderne industri 
Ene skibsbygning 
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