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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Har industrien en 

fremtid i Danmark? 
I flere vesteuropæiske 
lande er man begyndt 
at spørge sig selv, 
om industrien har en 
fremtid i de pågælden- 
de lande. Især i Sve- 
rige og England, hvor 
man er begyndt at ta- 
le om af-industriali- 
sering. 

I Sverige stiller man 
spørgsmålstegn ved, 
om industrien har en 
fortsat fremtid, hvis 
den offentlige sektor 
og skattetrykket fort- 
sætter med at vokse i 
det hidtidige tempo. 
Hvor megen industri 
kan klare sig med ver- 
dens højeste lønom- 
kostningsniveau, som 
de har i Sverige? 

I England går bekym- 
ringerne på højt ren- 
teniveau og uheldig 
pengepolitik. Indu- 
striproduktionen ras- 
ler ned, og man er ved 
at lide rentedøden. 

Er vi også 1 Danmark 
inde i en af-industri- 
alisering? Kan indu- 
stri overleve i Dan- 
mark med et omkost- 
ningsniveau og et 
skattetryk, som er næ- 
sten lige så højt som 
det svenske, og et 
renteniveau, der lig- 
ner det engelske? Går 
det ikke også den for- 
kerte vej hos os? 

Hvorledes kan vi i 
længden klare konkur- 
rencen fra Japan og 
fra de nyindustriali- 
serede lande i Det 
fjerne Østen? Det er   

lande, der har lagt 
sig i selen for at 
fremme den industria- 
liserede udvikling. 
De op-industrialise- 
rer bevidst og arbej- 
der sig sejt og støt 
ind på gamle industri- 
landes markeder. Ta- 
ger vi udfordringen 
op som i Tyskland, og 
som man er på vej til 
i USA? 

Man kan med rette 
spørge, om vi gør nok 
ved det her i landet. 
Eller om vi snarere 
er inde i samme triste 
situation som Sverige 
og England. 

Man kan forestille sig, 
åt den effektive indu- 
stri, som vi har været 
generationer om at op- 
bygge, meget hurtigt 
vil kunne ødelægges 
ved en forfejlet øko- 
nomisk politik. 

Ligger der ikke en 
skræmmende parallel i 
den ødelæggelse, der 
i disse år sker med 
vort ellers så effek- 
tive landbrug - et 
erhverv som vi har 
knyttet generationers 
nationale stolthed 
Til 

Vi kan konstatere, at 
produktion og beskæf - 
tigelse i industrien 
falder, og der må sik- 
kert tages anderledes 
forstærkede livtag 
med problemerne end 
det, der hidtil er 
lykkedes på Christi- 
ansborg.



Politikerne siger al- 
tid, at deres begræns- 
ninger ligger i "det 
politisk mulige". 

Hvad der er politisk 
muligt må være en di- 
rekte følge af, hvad 

vælgerne giver politi- 
kerne mandat til. 

Der synes i befolknin- 
gen at være en spiren- 
de forståelse for, at 
det først og fremmest 
er gennem forøget pro- 
duktion vi har en mu- 
lighed for åt komme 
ud af krisen. 

Og der er ligeledes 
tegn på en voksende 
erkendelse af, at 
landet har brug for 
modige og ærlige po- 
litikere, der redeligt 
vil fremlægge de meka- 
nismer, som er nødven- 
dige for genoprettel- 
se af den økonomiske 
sundhed. 

Kun større produktion 
kan skaffe flere ar- 
bejdspladser - ikke 
mindst til vore unge. 

Det er ikke en af- 
industrialisering, 
Danmark har brug for. 
Der skal tværtimod 
vindes mere Tand for 
mere dansk industri. 

WK 

Man kan trække tiden 
ud, og man kan træk- 
ke tænder ud, men man 
kan ikke trække ti- 
dens tand ud.   

Ny kantpresser 
Den 3. april 1981 an- 
kom den nye kantpres- 
ser til fabrikken. 
Presseren har en vægt 
på 20 t, en bukkeka- 
paåacitet på 225 t og 
en længde på 4 m. 

Med investeringen i 
den nye kantpresser 
er et længe næret øn- 
ske om at kunne bukke 
større plader opfyldt, 
samtidig med at vi 
har fået en maskine 
med en tidssvarende 
arbejdsgang. 

Maskinen er forsynet 
med det sidste nye   

inden for sikkerheds- 
mæssig udrustning og 
er fuldt godkendt af 
de skandinaviske ar- 
bejdsbeskyttelsesmyn- 
digheder. 

Valget af denne ma- 
skine er sket efter 
nogen tids overvejel- 
ser I et mindre ud- 
valg, som har set den- 
ne og andre fabrika- 
fer 7 sårtfts 

Med den nye kantpres- 
ser har NORDEN fået 
et godt stykke værk- 
tøj til forbedring af 
vor konkurrenceevne. 

HN 

  
En økonom er en per- 
son, der på en 100 
sider rapport kon- 
kluderer, at folk 
bruger mere brændsel 
i koldt vejr. 

At fejle er menneske- 
ligt, men hvis viske- 
læderet er slidt op 
før blyanten, over- 
driver du.  



GOLIATH GØL 

  

Sådan begyndte det (jig- 
gen klar til opbygning) . 

    
Du har vel ikke et par 
søsygetabletter ? 

  

Smil til fotografen! 
(Nivellering).   

Fredag 03.04.81 kl. 
14.30 blev bugserbå- 
den GOLIATH GØL søsat 
fra Nordens kaj. 

Bygningen af skibet. - 
som er den største 
totalopgave, Norden 
har løst - har be- 
skæftiget mange af 
virksomhedens medar- 
bejdere gennem de 13 
uger, arbejdet har 
stået på. 

Skibet blev allerede 
lørdag formiddag slæbt 
til Assens, hvor ud- 
rustningen skal finde 
sted - og det forven- 
tes, at GOLIATH GØL 
starter sit arbejde i 
Limfjorden til sommer, 
men først til vinter 
får den - hvis vi får 
den isvinter, som et 
isbrydningsfirmaå na- 
turligvis håber på - 
lejlighed til at vise 
sine evner til at hol- 
de Limfjordshavnene 
sejlbare. 

Med en stor indsats 
lykkedes det at klare 
opgaven inden for den 
stipulerede tid, men 
som det altid er til- 
fældet med færdiggø- 
relse af skibe var den 
sidste tid præget af 
meget stor travlhed. 

Bygningen af bugserbå- 
den har vist, at Nor- 
den har evne til at 
løse "den slags op- 
gaver" - og det er 
præstationer, der kal- 
der på gentagelse. 

Vor fotograf Erling 
Lyngby Jensen har 
fulgt arbejdets gang 
fra først til sidst 
og forsøgt at fasthol- 
de nogle af de spæn- 
dende og fornøjelige 
episoder. 

WK     

Toppen på kransekagen - 
aluminiumsstyrehuset. 

  

  
Det gik - uden kejsersnit.



  

Her er det mig, der 
står ved roret! 

  

  

  

Er vi nu på ret kurs ? Nu er søventilerne vel 
lukket ? 

    
  

  
  

Når jeg bliver færdig, så finder jeg 
mig ikke i at blive slæbt rundt på!



odmarbejdsudvalg 
Torsdaq den 23. april 
1981 kl. 15.40 afhold- 
tes ordinært møde i 
SU. 

Kurt Møller Nielsen 
ér indtrådt i SU i 
stedet for Bjarne 
Maylann. 

I mødet deltog kontor- 
chef Knud V. Jensen 
som gæst. 

N. Kok bød velkommen, 
specielt til Kurt 
Møller Nielsen og 
Knud V. Jensen, og op- 
lyste, at Jørgen Møl - 
bak er fratrådt 1. a- 
pril for at tiltræde 
en stilling inden for 
offshore-området på 
Aalborg Værft. Inge- 
niør Kjeld Stoøksted 
Nielsen er ansat fra 
9. april og skal va- 
retage projektbear- 
bejdninger og drifts- 
mæssige sagsbehand- 
linger. Overværkfører 
Poul Rusholt har med- 
delt, at han ønsker 
at fratræde 1. august 
for at gå på efter- 
løn, og i denne for- 
bindelse er det hen- 
sigten gennem opslag 
internt at søge en 
materialeudskriver. 

Punkter fra 

tidligere møder 
Vedrørende turnusord- 
ning for lærlinge re= 
degjorde Peder bre 
stensen for det fore- 
løbige arbejde i det 
nedsatte udvalg, hvor 
man bl.a. har drøftet 
en eventuel forlængel- 
se af det tidsrum, 
lærlingene skal være 
i de enkelte værkste- 
der, og lade den tid, 
de er på Teknisk Sko- 
le, indgå i det værk- 
sted, hvor de er, når 
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de bliver indkaldt 
til skolen. Lærlinge- 
ne vil på denne måde 
i læretiden få en 
fuldstændig turnus- 
ordning, der kan ind- 
føres i et skema. End- 
videre har man drøf- 
tet en plan for roke- 
ring af lærlingene 
fra det ene værksted 
til det andet. Udval- 
get, der arbejder vi- 
dere med spørgsmålet, 
vil senere fremlægge 
et forslag for SU. 
Familieaften for de 
medarbejdere, der ik- 
ke fik lejlighed til 
at se gravemaskinen 
i efteråret, vil bli- 
ve afholdt 8. maj. 

På udearbejde er der 
nedsat et kursusud- 
valg, bestående af 
Mogens Sall, Henning 
Andersen og Per Blin- 
dum, med kontakt til 
kontorchef Knud V. 
Jensen, der koordine- 
rer de forskellige 
kursus. Med hensyn 
til lommepenge under 
kursusophold mener 
ledelsen ikke, at der 
for øjeblikket er mu- 
Tigheder for at regqu- 
lere det fastsatte 
beløb, der er ens for 
alle kursussøgende. 
Knud V. Jensen gjor- 
de opmærksom på, at 
man for at få beløbet 
udbetalt skal afleve- 
re originalbilag. 
Fremover vil jubilæer 
blive afholdt på sel- 
ve dagen i stedet for 
som nu 1 gang om året, 
og har en medarbejder 
været væk fra fabrik- 
ken et stykke tid, 
vil der blive kon- 
strueret en dato for 
jubilæet, hvorom der 
vil blive givet be- 
sked i god tid. 
Spørgsmålet om en med- 
arbejder mere med   

truckførercertifikat 
er Tøst, idet der er 
givet dispensation, 
indtil pågældende kan 
komme på kursus. 

  

- Hvis fagforeningen 
får sit krav igennem om 
18 prøcent mere i løn, 
så foreslår jeg, at vi 
melder os ud af besty- 
relsen og ind i fagfor- 
eningen. 

Forskellige udvalg 
Sikkerhedsudvalget 
ar ikke a t møde 

siden sidste SU-møde, 
men der har været af- 
holdt en sikkerheds- 
konference, og der 
var tilfredshed med, 
at det var problemer 
fra selve virksomhe- 
den, der var kommet 
frem på konferencen. 
Kantineudvalget af- 

9 møde 7. april. 
Peder Christensen 
fremlagde en udtalel=- 
se fra klub 117s ge- 
neralforsamling om, 
at der var utilfreds- 
hed med rengøringen. 
Knud V. Jensen lovede 
at tage sig af dette 
spørgsmål og få pro- 
blemet løst. 
Afdelingsudvalgene 
har alTe afho TE møde 
siden sidste SU-møde., 
Udvalgene synes at 
fungere godt og får 
løst opståede proble- 
mer med det samme. 
Forslagskasseudvalget 
afholdt møde ar 
pril. Der vår indkom-



met 2 forslag, der 
vil blive behandlet 
på et senere møde. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 60 
mand i 3. kvartal 
1981 (65 %), i maskin- 
værkstedet til a mand 
(25 %) og i montage- 
værkstedet tlf 27 mand 

Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 

til 25"mand i ca, 
uger, på Dania til 8 
mand i ca. & Uger og 
på DEF til 4 mand i 
ca. 73 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf - 
TigeTse til 5 mand i 
ca. 12 måneder. 
Der må tages forbe- 
hold for disse tal, 
idet der kan være ta- 
le om reserverede or- 
drer, som måske ikke 
bliver en realitet. 
Det er en fordel for 
os, åt vi nu ud fra 
FLS” oversigtsprogram- 
mer for, hvad der kan 
forventes af ordrer, 
kan se Nordens for- 
ventede andel heri. 
På udearbejde er hori- 
sonten meget kort med 
ret stor usikkerhed. 
Den hvide cement på 
Rørdal, som vi havde 
håbet på, trækker ud 
til efter sommerferi- 
en, og på Dania er der 
kun arbejde et stykke 
tid til de 9 mand, der 
arbejder der for øje- 
blikket. Frede Jensen 
nævnte, at man på Da- 
nia var glade for at 
have en god og stabil 
styrke, der var vil- 
lig til at tage de 
ulemper, søm presse- 
rende overarbejde og 
weekend-arbejde med-   

fører. 
Bugserbåden blev fær- 

Tg 3. april. Der er 
afgivet tilbud på 3 
trawlere, der i stør- 
relse minder om bug- 
serbåden, men er let- 
tere at udføre, og vi 
håber inden for dette 
område at få mulighed 
for at skaffe arbejde 
til Norden. 
Med hensyn til skibs- 
sektioner er vii 
venteposition. Der er 
modtaget forespørgs- 
ler fra 2 værfter på 
skibssektioner, hvor 
vi har måttet afstå 
fra at afgive tilbud 
på grund af henholds- 
vis mangel på løfte- 
kapacitet og et meget 
snævert tidsinterval. 
Der er afgivet tilbud 
på et aluminiums-sty- 
rehus. 
Også kedler har vi 
måttet afvise nogle 
af på grund af mang- 
lende løftekapacitet. 
Inden for offshore- 
området ser det ud 
til, at der kommer ak- 
tivitet i denne del 
af landet, og vi hå- 
ber at få mulighed 
for at udføre under- 
leverandørarbejde in- 
den for dette felt. 
Vi har fået forespørg- 
sel fra England på 
flammetårn, men har 
afstået fra at afgive 
tilbud på grund af 
manglende produktions- 
muligheder. 
Der er afgivet tilbud 
på transportbånd til 
et Kraftværk, både fa- 
brikations- og monta- 
gearbejde, men ordren 
er gået til anden si- 
de, og vi vil nu un- 
dersøge årsagen til 
prisforskellen i til- 
budene. 
Et tilbud på et kul- 
transportanlæg til et 
raftværk er under ud- 

arbejdelse.   

Med hensyn til Akva- 
Purifiers er vi77 
venteposition. 

Vianova-anlæg forhand- 
Tes der om i øjeblik- 
ket, og får man ordre 
herpå, vil der blive 
tale om et stort an- 
tal. 

Der er afgivet tilbud 
på en gravemaskine 
identisk med Rørdal- 
maskinen, og vi vi 
følge sagen op. 
Inden for konstruk- 
tionsarbejde og pro- 
jekter har vi Tast en 
ordre på tegnearbejde 
til rørledninger. Vi 
regner med, at disse 
opgaver kan skaffe 
arbejde på længere 
sigt. 
Investeringer: Ford 
Taunus personbil, 
støvsuger til magasi- 
net, printer til com- 
puter, CO02-anlæg i 
hal N, CO2-anlæg i 
hal R, brevåbner, 
spændemaskine i hal 
U, svejsepistol i 
hal N. 

Regnskabet for 1980 
Knud V., Jensen gen- 
nemgik og kommentere- 
de det udleverede 
regnskabsmateriale, 
der udviser et resul- 
tat, der må betegnes 
som tilfredsstillen- 
de. 

Eventuel forøgelse 

af lærlingeantal 

SU var enige i det 
tidligere fremkomne 
forslag om at forøge 
antallet af lærlinge. 
Det blev foreslået 
at forøge antallet 
med 2 om året. Det 
nedsatte udvalg for 
turnusordning for 
lærlinge vil tage 
spørgsmålet med i 
deres videre arbejde.  



Fremtidsplaner 

for NORDEN 

Peder Christensen op- 
lyste, at man vår in- 
teresseret i at få 
dette punkt drøftet, 
da det ser ud til, at 
Norden påtager sig 
stadig større og tun- 
gere arbejdsopgaver, 
hvorfor bygningerne 
og krankapaciteten 
bør udvides til at 
kunne klare disse op- 
gaver. 
W. Kok redegjorde for 
det projekt, der er 
udarbejdet for en ny 
svejsehal, som vil 
kunne erstatte nogle 
af de ældre og ikke 
så hensigtsmæssige 
værkstedsfaciliteter. 
Projektet betinger, 
at Norden er i stand 
til at skaffe til- 
strækkelig med arbejds- 
opgaver i en kategori, 
der kan forrente en 
sådan hal. Ledelsen 
er opmærksom på de 
ændringer i ordresi- 
tuationen, som kan be- 
virke, at projektet 
kan tages op til vide- 
re overvejelse. Det 
må dog pointeres, at 
forholdene for dansk 
jernindustri som hel- 
hed ikke er gunstige 
for tiden. 
Der blev i øvrigt un- 
der dette punkt drøf- 
tet fordele ved Nor- 
dens nuværende stør- 
relse - ca. 250 med- 
arbejdere - som vur- 
deres gunstig med hen- 
syn til lav admini- 
stration og fleksibi- 
litet. Dette medarbej- 
derantal søges fast- 
holdt - men et højere 
teknologisk niveau 
tilstræbes. Tilstede- 
værelse af egen havn 
vurderes som en stærk 
side - og fremtidige 
nybygninger skal 
"matche" med havnen. 
Der er i 1980 inve- 
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steret ca. 3 mill. i 
havnens fortsatte be- 
varelse. 
I forbindelse med 
kommunale kloakplaner 
er det besluttet at 
føre en kloakledning 
hen over Nordens om- 
råde. 
Der foreligger ikke 
planer til bygning af 
ny kontorbygning. 
Det konkluderedes, at 
det er vigtigt, at 
Nordens fremtidspla- 
ner afbalanceres ef- 
ter de relevante mu- 
ligheder på en sådan 
måde, at virksomhe- 
dens indtjening og 
eksistens ikke kommer 
i farezonen. 
W. Kok foreslog, at 
man også på fremtidi- 
ge møder drøfter fa- 
brikkens fremtidspla- 
ner, evt. tager dette 
som et fast punkt på 
dagsordenen. 

Eventuelt 

Intet. 

Mødet hævet kl. 17.45.   

Forslagskasse 

  

Udvalget afholdt møde 
23.04.1981, 

Indkomne forslag: 

Nr. 7906 
SøjTeboremaskine på 
flytbar platform. 

Nr. 7912 
Tndkøb af spec. let- 
vægtstaljer. 

  

  
  

  
 



Ny lærling 

  

På virksomheden har 
vi den ordning, at 
nogle af de nye lær- 
linge får mulighed 
for at lære deres nye 
arbejdsplads at kende, 
inden læretiden begyn- 
der. 

Vi har talt med Hen- 
rik, der nu i 3 1/2 
mdr. har fungeret som 
"piccolo" på drifts- 
kontoret, og som påbe- 
gyndte læretiden den 
6. april som pladesmed 
i hal N. 

Henrik fortæller, at 
det er en god måde at 
starte på, og han sy- 
nes selv, at han har 
lært meget i de 3 1/2 
mdr. på driftskonto- 
ret, men han kunne 
dog godt tænke sig at 
have lært lidt om teg- 
ningslæsning, da me- 
get af arbejdet be-   

   
står i 
tegninger. 

kopiering af 

En anden ting, Henrik 
har været glad for, er 
de timer, hvor der har 
været mulighed for at 
hjælpe på magasinet 
og herigennem lære en 
del om de komponenter, 
der bruges i produk- 
tionen, Som han si- 
ger: Nu ved jeg, en 
bolt har et gevind. 

Henrik har taget pænt 
afsked med driftskon- 
toret, idet han sagde 
farvel med en omgang 
morgenbrød. 

Vi ønsker Henrik held 
og lykke i hans nye 
job og håber, at han, 
når han er udlært, 
får en chance for at 
komme ud i verden som 
montør, da det i dag 
er et af hans ønsker.   

NORDEN 
viser vej 
Opsætningen af de nye 
vejviserskilte vil 
forhåbentlig hjælpe 
vore besøgende og ik- 
ke mindst vore damer 
i informationen, der 
gennem årene har haft 
svært ved at forklare 
besøgende, hvordan 
man finder rundt på 
fabrikken. 

Vi kan her gengive et 
helt frisk eksempel 
på de genvordigheder, 
der kan opstå: 
Ja, De kører ned ad 
vejen langs kulskuret, 
og nede ved spejlet 
svinger De til ven- 
stre forbi pakhuset 
og hal U og skarpt 
til venstre ved M/N 
og lige efter den rø- 
de lade, ja, det vil 
sige den er forresten 
hvid på sydsiden, men 
så finder De også 
driftskontoret på 
venstre hånd i samme 
bygning som drejer- 
værkstedet. 

Gæsten endte i første 
omgang ude på havne- 
kajen. 

 



NORDEN's regnskab for 1980 

På samarbejdsudvalgsmødet blev 

foretaget en gennemgang af NOR- 
DENs årsregnskab, der indgår som 
en del af FLS” regnskab, og som 
derfor ikke offentliggøres. Dette 
bevirker også, at der ikke i NOR- 
DENS regnskab figurerer selskabs- 
skatter. 

I sammenligning med 1979 viser 
omsætningen en stigning på godt 
5%, nemlig fra 60,0 til. 63,4 
mill. kr. (stigningen ligger un- 
der inflationsstigningen på godt 
12 3. 

Der har været en nedgang i de 
produktive timer på ca. 6 %, 
hvilket hovedsagelig skyldes 
svigtende ordrer på udearbejds- 
fronten. 

Der er i 1980 foretaget investe- 
ringer for 7345 mk Es Kr (Y 19795 
1,2 mill. kr.) Den største inve- 
stering i 1980 var fornyelse af 
havnens spunsvæg. 

Under hensyn til konkurrencesitu- 
ationen og de store bevægelser, 
der er sket inden for NORDENS 
markedsområde, er fabrikkens 
indtjening tilfredsstillende, 
hvilket hovedsagelig skyldes, at 
det er lykkedes at fastholde en 
stabil beskæftigelse ved at op- 
søge nye ordremuligheder. 

Der blev på mødet forelagt en 
analyse over udviklingen i dæk- 
ningsbidrag og indirekte omkoøst- 
ninger omregnet i 1974-kroner - 
altså således at inflationen hol- 

des udenfor. 

Det ses af nedenstående figur, at 
det indtjente dækningsbidrag - på 
grund af konkurrencen - mindskes 
gennem årene, og at de indirekte 
omkostninger øges. Det er en far- 
lig udvikling, som man må være 
opmærksom på, da det er forskel- 
len mellem de to kurver, der il- 
lustrerer virksomhedens fremti- 
dige overlevelsesevne. 
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Dækningsbidrag omskrevet til 
1974-kroner 

Indirekte omkostninger, af- 
Bøje skrivninger og renter om- 

skrevet til 1974-kroner 

Den fortsat skærpede konkurrence- 
situation viser sig også ved, at 
"nulpunktet" (= det antal produk- 
tionstimer, der skal præsteres, 
for at der kan fremkomme et regn- 
skabsmæssigt resultat på nul) har 
været stærkt stigende gennem de 
seneste år. Såvel "nulpunkt" som 
risikomargen (differencen mellem 
opnåede produktive timer og "nul- 
punktet"s timeantal) vises i den- 
ne grafiske fremstilling:



prod.timer 
(1000) 

259 Nulpunkt 

200— NV 

1504 | 

Risikomargen 

Too! FA 

50— FE 

  

              

74.75 76 77 78 79 80 81 

Siden 1974 har NORDENs medarbej- 
derstab ligget nogenlunde stabilt 
på 240-250 mand, hvilket fremgår 
af nedenstående kurve, der også 
viser den til medarbejderne ud- 
betalte løn: 

28— mill.kr. 

26- Fad 

244 Udbetalt løn [| 

22+ 

20- F— 

18+ 

16- 

144 

124 
10— 

8- 

6- | | 300 

4= - 200 

24 - 100 

Antal medarb. 
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Udgravninger 
I forbindelse med opførelsen af 
renseanlægget vest for fabrikken 
ønsker Aalborg kommune at etab- 
lere et ledningsnet (en afskæ- 
rende ledning ø160 cm og en af- 
løbsledning 8130 cm) fra Skyde- 
banevej over fabriksarealet lidt 
nord for administrationsbygnin- 
gen og langs den indvendige side 
af hegnet langs Mølholmsvej. 

Anlægsarbejdet ønskes udført sna- 
rest og er lovet afsluttet senest 
1. december 1981, idet anlægs- 
perioden skønnes til max. 3 må- 
neder, og i dette tidsrum beder 
kommunen om at få rådighed over 
et vist areal dels til selve 
nedgravningen og dels til ar- 
bejdsareal - tilkørsel og til 
opgravning. 

Kommunen har lovet at træffe nær- 
mere aftale med os om sikring af 
de midlertidige adgangsforhold 
til fabrikken under arbejdets 
udførelse, herunder etablering 
af fornøden afspærring, hegn 
m.v. Kommunen er i øvrigt ind- 
forstået med at udføre og afholde 
udgifterne til den efterfølgende 
retablering af hegn, beplantning, 
befæstelse og af grundarealet i 
øvrigt. 

I henhold til dette arbejde kan 
det selvfølgelig ikke undgås, at 
medarbejderne i perioder vil møde 
gener i forbindelse med tilkør- 
sel o.lign., men vi skal nok 1lø- 
bende - gennem opslag - orientere 
om arbejdet og håber derfor på 
overbærenhed med generne i de 
måneder, arbejdet står på. 

  
- Vil De venligst flytte Deres skilt 
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SikkerhedskonferenGt 
Til sikkerhedskonfe- 

rencen den 1. og 2. 

april 1981, der blev 

ledet af AOF-konsu- 

lent John Frandsen, 

var indbudt den sam- 

lede sikkerhedsorga- 

nisation i virksomhe- 

den samt arbejdslede- 

re og de 3 tillids- 

mænd . 

Formålet med konferen= 

cen var at få gennem- 

drøftet, om sikker- 

hedsorganisationen 
på 

NORDEN fungerer == 

fredsstillende, og om 

medarbejderne på NOR- 

DEN er tilstrækkelig 

sikkerhedsbevidste. 

Som talsmand for sik- 

kerhedsrepræsentanter-
= 

ne redegjorde Jørgen 

Kristensen for, hvil- 

ke problemer der kan 

være årsagen til, at 

sikkerhedsarbejdet 

kører på et lavt ni- 

veau og visse steder 

er gået i stå. 

Jørgen Kristensen: 
et, at Det er indtrykket 

der fra ledelsens si- 

de er en positiv hold- 

ning til at få løst 
  

problemerne, hvorfor 

det er uforståeligt, 

at der stadig er man- 

ge uheldige forhold, 

som burde være rettet 

forlængst, da der ja 

ikke er tale om store 

investeringer. Årsa- 

gen kan bl.a. være, 

at sikkerhedsgrupper= 

ne ikke rigtig har 

forstået at arbejde 

sammen. Det er ikke 

nok, at sikkerheden 

er organiseret. Der 

er meget at tage fat 

på, f.eks. svejserøg, 

dampe fra bore- og 

skæreolier, støj-s 

støv- og trækproble- 

mer. Det er sundheds- 

farligt at sprøjte- 

male uden åndedræts- 

værn, og det er far- 

ligt at ryges hvor 

der males, ligesom 

det er forkert at 

sprøjtemale i loka- 

ler, hvor der samti- 

dig foregår andet ar- 

bejde såsom svejsning, 

brug af skærebrænder 

m.m. 

Kran- og truckførerne 

har et stort ansvar 

for, at transporten 

foregår på fuldt for- 

    

svarlig måde, men er 

det fuldt forsvarligt 

at lade dem køre på 

meget hullede og ujæv- 

ne veje og måske oven 

i købet med uhensigts- 

mæssigt løftegrej? 

Det er nødvendigt, at 

grupperne fungerer; 

hvilket kræver, åt 

begge parter i en 

gruppe har den rigti- 

ge holdning taT STE 

kerhed, da det er 

gruppen, der sammen 

skal motivere de men- 

nesker, der er i 

deres område, til at 

erkende, at sikkerhe- 

den må og skal være 

en del af det daglige 

arbejde, hvad enten 

man kan lide det el- 

ler ej. 

Og det er vigtigt, at 

a- og b-siden i grup- 

pen trækker på samme 

hammel, for ellers 

risikerer vi, at det 

arbejde, der er lagt 

i sikkerheden, og de 

penge, der er investe- 

ret heri, er spildt. 

Sikkerhedsrepræsen- 

tanterne er villige 

til at gøre et stort 

arbejde for at moti- 

vere kollegaer i den 

rigtige retning, men 

efterlyser en opbak- 

ning fra arbejdsle- 

derne, der bør inte- 

ressere sig mere for 

sikkerheds- og sund- 

hedsproblemer. 

som talsmand for ar- 

bejdslederne rede- 

gjorde Flemming Jen= 

sen for deres syns- 

punkter. 

Flemming Jensen: 

er synes ikke 1 det 

daglige arbejde at væ- 

re nogen problemer, 

øg hvis der opstår



problemer, vil de 
blive løst hen ad 
vejen. I tvivlstil- 
fælde sker der hen- 
vendelse til Arbejds- 
tilsynet. 

Da der ikke er de 
store problemer på 
fabrikken, mener man 
ikke, det kan være 
nogen belastning at 
blive valgt til sik- 
kerhedsrepræsentant , 
men på udearbejde 
kan der måske være 
visse vanskeligheder, 
eftersom der her er 
flere forskellige om- 
råder. 

Der er investeret man- 
ge penge i udsugning 
af svejserøg og gjort 
et stort arbejde med 
hensyn til boreolien. 
Også malerne har fået 
bedre forhold at ar- 
bejde under, men det 
kniber stadig med at 
få nogle af malerne 
til at anvende de per- 
sonlige beskyttelses- 
midler, der er til 
rådighed. 

Af skadesrapporter for 
flere år tilbage ses 
det også, at der ikke 
er skader, som er op- 
stået på grund af til- 
sidesættelse af sik- 
kerhedsbestemmelserne. 

Efter de 2 oplæg blev 
deltagerne delt i 3 
grupper, der behand- 
lede de stillede 
gruppespørgsmål. 

I besvarelserne fra 
grupperne efterly- 
stes større aktivitet 
fra sikkerhedsgrup- 
perne, specielt fra 
arbejdsledernes side. 
AÅrbejdslederen bør 
hjælpe sikkerhedsre- 
præsentanten noget 
mere. Opstår der pro- 
blemer, som gruppen 
ikke kan løse, må 
sikkerhedsudvalget 
sørge for, åt disse 
bliver løst. Og det 
er vigtigt, at grup- 
perne holder sig un- 

  

derrettet om arbejdet 
i de øvrige sikker- 
hedsgrupper, bl.a. 
for herigennem at. se, 
om der her er problem- 
løsninger, der kan 
bruges i deres egne 
afdelinger. 

Man efterlyste også 
et bedre samarbejde 
omkring sikkerheds- 
eftersynene, ligesom 
der ønskedes bedre 
transportveje for 
trucks og større kran- 
kapacitet. 

En af grupperne fore- 
sløg en kampagne før 
større sikkerhed kørt 
på fabrikken med jæv- 
ne mellemrum, så alle 
medarbejderne inddra- 
ges i sikkerhedsarbej- 
det. 

Der fremkom også for- 
slag om en bedre ud- 
dannelse i form af 
supplerende kurser 
som f.eks. krankurser, 
truckkurser, anhugger- 
kurser og traktorkur- 
ser samt miljøkurser 
o.lign. 

Der bør ske omgående 
påtale, hvis sikker- 
hedsbestemmelserne 
bliver overtrådt, og 
det må gælde, uanset 
om det er sikkerheds- 
chefen, arbejdslede- 
ren eller sikkerheds- 
repræsentanten, der 
overværer tilside-   
  

sættelse af sikker- 
hedsreglerne. 

Alle ansatte har an- 
svar for egen og an- 
dres sikkerhed og 
pligt til at være 
med til at gøre op- 
mærksom på fejl og 
mangler. 

  

Erik Pedersen gennem- 
gik en skadesanmel- 
delse og fremhævede 
vigtigheden af at få 
disse anmeldelser kor- 
rekt udfyldt. EP gjor- 
de opmærksom på nogle 
tilføjelser til an- 
meldelserne fremover 
og pointerede, at det 
er nødvendigt at få 
nedbragt antallet af 
øjenskader. 

John Frandsen rede- 
gjorde for ansvar, 
pligter og rettig- 
heder inden for sik- 
kerhedsorganisationen. 

Frede Jensen rettede 
til slut en tak til 
John Frandsen for den 
gode ledelse af kon- 
ferencen samt til 
konferenceudvalget, 
Jørgen Kristensen og 
Erik Pedersen, for 
deres arbejde med at 
arrangere konferen- 
cen. FJ takkede lige- 
ledes alle de frem- 
mødte medarbejdere for 
deres deltagelse i 
konferencen. 
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Reglement for velfærdsbygning 
Spisesaleh 

I arbejdstiden er ophold i spisesalen ikke tilladt. 

Det henstilles, at de første 15 minutter af spisepausen er røgfri. 

Affald henvises til de respektive affaldsbeholdere. 

Tomme flasker anbringes i de fremstillede kasser. 

Stolene hænges på plads efter brugen. 

Velfærdsbygningen skal forlades senest 1/2 time efter arbejdstids 

ophør. 

. Omklædningsrum 

Ophold i omklædnings- og baderum er ikke tilladt i arbejdstiden. 

Nydelse af mad- og drikkevarer henvises til spisesalen. 

Affald henvises til affaldsbeholderne. 

Alle egendele (bortset fra håndklæde) skal anbringes i skabet. 

Håndklæder må ikke anbringes på radiatorerne. 

Regler før benyttelse af garderobeskabene: 
Den udleverede nøgle svarer til låsene i de to garderobeskabe, 
du har fået anvist. Kantineudvalget opbevarer en reservenøgle, 
der undtagelsesvis kan lånes, hvis den udleverede nøgle skulle 
være glemt. Henvendelse angående nøgle skal ske til et af ud- 
valgsmedlemmerne inden for normal arbejdstid kl. 7.00 - 15.30. 
Skabene og nøglen har du det fulde ansvar for. Eventuel bort- 
komst af nøgle må meddeles kantineudvalget, der da - mod beta- 
ling (dagspris) - vil udlevere en ny. 

Skabene må alene anvendes til opbevaring af beklædningsgenstan- 
de, og under indehaverens fravær skal de være aflåste. Firmaet 
påtager sig intet ansvar for tyverier. Hvis du ophører med at 
arbejde på Maskinfabrikken NORDEN, skal skabene tømmes ag nøg- 
len afleveres til kantineudvalget samme dag, du afgår. Såfremt 

du udebliver uden varsel, vil skabene blive tømt. Firmaet på- 

tager sig intet ansvar for, hvad der eventuelt måtte findes i 
skabene. 

En gang årligt - normalt i sommerferien - gøres hovedrent i ska- 
bene, hvorfor disse må tømmes inden ferien. 

- Baderum 

Der skal anvendes badetøfler. 

Sæbe, shampoo m.m., efterladt i baderummet, fjernes uden ansvar. 

Det henstilles, at der sparés på vandet, især det varme. Husk at 

lukke for hanerne efter endt brug. 

Virker PLUMMATEN ikke, lad så være med at voldtage den, men ret 

i stedet henvendelse til et af kantineudvalgets medlemmer, der 
så. hurtigst muligt vil sørge for, at fejlen bliver rettet. 

KANTINEUDVALGET 

Maskinarb. Arne Christensen, hal M/N - Tokal nr. 39 
Værkfører Helmuth Hansen, hal U - lokal nr. 40 
Kontorchef Knud. V. Jensen, kontoret - lokal nr. 21 
Mekaniker Ole Nielsen, mek.v. = Toøkal nr 35



  

Afstemning om koncernrepræsentation i 
Potagua's bestyrelse 

I henhold til ændringerne 
i juni 1980 af Aktiesel- 
skabsloven og Industri- 
ministeriets bekendtgørel- 
se af december 1980 har 
FLS Funktionærforening, 
Fællesklubben på FLS-M 
samt Funktionærforening 
og Fællesklub hos Aal- 
borg Portland i begyndel- 
sen af februar i år rettet 
henvendelse til Aktiesel- 
skabet Potagua's besty- 
relse med anmodning om 
afholdelse af afstemning 
om, hvorvidt medarbej- 
derne i koncernen ønsker 
repræsentation i Pota- 
gua's bestyrelse, 

På et møde i Potagua's 
bestyrelse den 12, marts 
blev henvendelserne be- 
handlet, hvorefter der er 
ved at blive nedsat et 
valgudvalg. 

Ifølge reglerne skal 
det nedsatte valgudvalg 
inden for en frist på 4 
uger, dvs. i løbet af 
april måned 1981, foran- 
ledige valg afholdt. 

I første omgang gælder 
afstemningen udelukkende, 
om medarbejderne ønsker 
åt benytte sig af denne 
udvidede mulighed for 
medindflydelse. For at 
opnå koncernrepræsenta- 
tion skal mindst 50% af 
samtlige stemmeberetti- 
gede medarbejdere i dat- 
terselskaberne stemme 
ja, hvilket vil sige at 
der skal afgives ca, 4000 
ja-stemmer, 

Valgresultatet af denne 
Ja/Nej-afstemning vil bli- 
ve offentliggjort senest 
en uge efter, at afstem- 
ningen er afholdt. Så- 

fremt valget viser, at 
der skal medarbejder- 
repræsentation i Potagua's 
bestyrelse, vil der sam- 

tidig blive givet oplys- 
ning om dato for valg til 
bestyrelsen i modersel- 
skabet, Samtidig bliver 
der indkaldt forslag til 
kandidater til bestyrelses- 
medlemmer, og supple- 
anter for disse, inden 
før en 14-dages tilmel- 
dingsfrist, 

Ifølge reglerne skal 
medarbejderne vælge et 
antal bestyrelseésmedlem- 
mer, svarende til halv- 
delen af det antal, der 
vælges af generalforsam- 
lingen, dog mindst 3, 
Valgbar - som koncern- 
repræsentant og som 
Suppleant - er enhver 
medarbejder, der er 
myndig og som gennem 
de sidste 12 måneder før 
valget har været ansat i 
koncernen. 

Der er ikke givet spe- 
cielle regler om stillere, 
opstilling etc.,. hvilket 
betyder, at enhver kon- 
cern-medarbejder kan fo- 
reslå enhver der er valg- 
bar. 

Selve valget af kon- 
cernrepræsentanter ad- 
skiller sig fra de valg, 
vi kender til FLS-besty- 
relsen, idet afgørelsen 
ligger hos et valgmands- 
kollegium, Der er altså 
ikke direkte valg, hvor 
medarbejderne selv stem- 
mer på koncernrepræsen- 
tanten. - Valgmandskol- 
legiet består af: 

1. De medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlem- 
mer i de enkelte kon- 
cernselskaber. 

2. For de koncernselska- 
ber, der ikke har sel- 

skabsrepræsentation: 
2 selskabsrepræsentan- 
ter, der sammen med 
2 suppleanter vælges 
efter reglerne om sel- 
skabsrepræsentation, 
Disse medlemmer af 
valgmandskollegiet 
skal være valgt inden 
6 uger efter valgdato- 
ens bekendtgørelse, 

Ved stemmeafgivningen i 
valgmandskollegiet tilkom- 
mer der repræsentanter- 
ne for hvert koncernsel- 
skab 4 stemmer pr. på- 
begyndt 50 medarbejdere 
i dette selskab, Indbyr- 
des deler hvert koncern- 
selskabs medlemmer af 
kollegiet disse stemmer 
ligeligt, således at f.eks. 
Jørgen Ahlgren og John 
Carlsen - de to medar- 
bejdervalgte bestyrelses- 
medlemmer i F,L., Smidth 
& Co, - i valgkollegiet 
vil råde over lige mange 
valgmandsstemmer, nem- 
lig 132 stemmer hver, 
uanset de stemmetal der 
blev opnået ved deres 
valg til FLS' bestyrelse, 
og uanset hvilke medar- 
bejdergrupper de repræ- 
senterer, 

OPrin



Klub 62 
Smedene på udearbejde 
afholdt klubmøde den 
10. april 1981. 

Fremmødt var 50 % af 
medlemmerne. 

Formandens beretning 
og kassererens regn- 
skab blev godkendt. 

Diverse valg gav føl- 
gende bestyrelse; 

Mogens 5all 
formand 

Henning Andersen 
næstformand 

Peder Holst 
kasserer 

Egon Stentoft 
revisor 

Ole Dahl 

Endvidere blev valgt 
nyt festudvalg bestå- 
ende af: 

Kurt Christensen 
Allan Hansen   

Klub II 
Den 15, april. 71981 
afholdt klub 11 gene- 
ralforsamling. 

Bestyrelsen for klub 
11 består af følgende: 

Peder H. 
formand 

Christensen 

Jens Skavenborg 
næstformand 

Egon Olesen 
kasserer 

Kurt M. 
sekretær 

Nielsen 

Peter Andersen 
lærlingsrepræsentant 

Frede H. Jensen 

Preben Jervild 

Revisor: Palle Nielsen, 
Poul Christensen 

Festudvalg: Egon 0le- 
sen, Bjarne Maylann, 
Jens Skavenborg, Carl 
Johan Jensen, Kurt M. 
Nielsen 

kurt M. Nielsen   

Medarbejder- 
jubilæer 
Efter et på forrige 
SU-møde fremsat ønske 
er det nu med til- 
lidsmændene aftalt at 
afskaffe den hidtidi- 
ge regel om at fejre 
jubilarer inden for 
et kalenderår samlet 
på NORDENS fødsels- 
dag, den 11. april. 

I stedet fejres jubi- 
læet på selve 25, 40 
eller 50års-dagen ef- 
ter ansættelsen. Ved 
afbrydelser i ansæt- 
telsesforholdet kon- 
strueres en jubilæ- 
umsdato, og medarbej- 
derne vil i god tid 
blive orienteret om 
datoen for jubilæets 
afholdelse. 

KVJ 

  

          Mit navn er Jensen fra A/S Skibsophvg - Må jeg give Dem mit kovt ...2



  

    

- Oq når du engang, min 
søn, bli”r gammel nok 
til at overtage alt det- 
te... så vil det være 
statens. 

På rejse 
IRAQ 

Jørn Jensen og Peter 
Jørgensen er i marts 
kommet hjem fra KUFA. 

  

Viggo Hedegaard og 
Hans Jørgen Larsen er 
15. april kommet hjem 
fra KUFA. 

MEXICO 

Jens Jacob Andreasen 
og John Nielsen rej- 
ser ca: 1; maj til 
MEXICO. 

Stof til juli-nummeret 
af NORDEN-OBS skal 
være redaktionen i 
hænde senest 9. juni   

Konkurrenceskydning 
Fredag den 6. marts 
1981 blev vort mellem- 
værende med skyttefor- 
eningerne "Rørdal" og 
"Danmark" (DEF A/S) 
afviklet. 

Resultatet blev, at 
"Rørdal" endnu en gang 
hjemførte pokalen med 
1687 point. Vi blev 
nr. 2 med 1650 - hvil- 
ket var en fremgang 
fra sidste år med 25 
point - og "Danmark" 
blev nr. 3 med 1646 
point, de var tæt på! 

Efter skydningen var 
vi vært for alle del- 
tagerne, d.v.s. vi le- 
verede det flydende, 
maden kommer del|tager- 
ne selv med. Det blev 
en god aften med man- 
ge deltagere - 34 ud 
af 37 mulige; så man- 
ge kan jeg ikke min- 
des vi har været tid- 
ligere - vi måtte i 
hast dække ekstra 
bord, så alle kunne 
sidde ned og spise.   

Det var også en sand 
fornøjelse åt samle 
skydeholdet i år. Der 
var ikke een dårlig 
undskyldning for at 
sende afbud. Jeg hå- 
ber, det vil gentage 
sig i 1982, hvor det 
jo er 40, gang vi mø- 
des til skydekonkur- 
rence med de øvrige 
fabrikker, og her skal 
vi søge at få pokalen 
med hjem. 

Vi regner med, at vore 
damer ska] med denne 
dag, men det vil der 
komme nærmere besked 
om. 

Vor bedste skytte blev 
endnu en gang Hardy 
Nielsen med et gennem- 
snit på 8,75 skarpt 
forfulgt af S$. Krogh 
Sørensen med et gen- 
nemsnit på 8,50. 
Til lykke. 

EP 

  

  
  

My Marr   
  

- Ja, tænk engang, Egon, for tyve år 
Siden begyndte vi begge to helt fra 
bunden.
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PERSONALIA 
EEG EET EGE EST EET EAES SEAT SEEST 

Fødselsdage Udlærte 

      

ns 

Egon N. Pedersen 
fylder 60 år 
22.05.81 

Egon Olesen 
fylder 50 år 
14.06.81 

Erik Olsen 
fylder 50 år 
24.06.81 

EDEL STEL SEES 

  

16.04.81: 
Jørn Lyngby Jen- 
sen udlært som 
plade- og kon- 
struktionssmed 

  

22.04.81: 
Palle Leif Jør- 
gensen udlært som 
plade- og kon- 
struktionssmed 

  

Ved en højtide- 
lighed i Køben- 
havn torsdag den 
19. marts fik 
Hans Zakariasen 
overrakt en le- 
gatportion af 
"Familien Kjærs 
Fond" som en 
anerkendelse for 
orden og akkura- 
tesse ved arbej- 

det med fremstilling af emballage. 

Til 

lykke 

  

 



i 

    

Til varetagelse 
af projektbear- 
bejdninger og 
driftsmæssige 
sagsbehandlinger 
er fra 9. april 
antaget ingeniør 
Kjeld Stoksted 
Nielsen. 

  

Fra venstre: Hans Jørgen Hansen, Chri- 
stian Petersen, Henry Pedersen. 

Ved en sammenkomst i mødesalen 
fejredes fredag den 10, april 
(dagen før maskinfabrikkens fød- 
selsdag) tre 25-års jubilarer: 

Hans Jørgen Hansen (hal P) 
Henry Pedersen (brænderværkst.) 
Christian Petersen (hal M/N) 

Knud Y. Jensen fremhævede jubi- 
larernes individuelle indsatser 
i NORDENs tjeneste og overrakte 
firmaets traditionelle jubilæ- 
umsgave (1 armbåndsur) samt ku- 
verten med jubilæumsgratialet 
samtidig med at han på ledelsens 
vegne takkede for de 25 år. 

Der var mange gratulanter til 
receptionen, og jubilarerne fik 
overrakt mange gaver, bl.a. den 
traditionelle milepæl. 

På jubilarernes vegne takkede 
Henry Pedersen fabrikken for 
jubilæumsgaverne. 

  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
7. april 1981. 

1. Ved gennemgang af referatet 
fra sidste møde bemærkedes, 

at det omtalte forslag om åu- 
7 tomatisk lukning af vandet 

i baderummet ikke med for- 
del kunne gennemføres, 

at der er afgivet ordre på ud- 
sugningen i baderummet, 

at rengøringen stadig ikke er 
tilfredsstillende. 

2. Et af Arne Christensen og 0le 
Nielsen udarbejdet forslag 
til reglement blev gennemgået 
punkt for punkt, og slutresul- 
tatet skal nu godkendes på det 
forestående SU-møde. Herefter 
laves reglementet som opslag - 
ligesom det foreslås indrykket 
i næste nummer af OBS og sene- 
re i personalehåndbogen. 

3. Der indhentes tilbud på det i 
budgettet afsatte arbejde med 
isolering af den ene ydervæg 
i spisestuen. 

4, Varmdriksautomaten er stærkt 
tæret i bunden, og det bliver 
sikkert nødvendigt med en ud- 
skiftning i 1982. 

5. I anledning af ølprisforhøjel- 
serne fra i går aftaltes nye 
udsalgspriser - gældende fra 
det tidspunkt, hvor nye leve- 
rancer har fundet sted. 

Tak 

Må jeg på denne måde sige hjerte- 
lig tak til alle, der med gaver 
og lykønskninger glædede mig på 
min 25-års jubilæumsdag. 

Henry Pedersen 
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FODBOLD 

Foråret er på vej og 
dermed også FLS-tur- 
neringen, og vi håber 
selvfølgelig, at vi 
kan gentage sidste 
års bedrift og vinde 
pokalen. Spilleprogram 
er som følger: 

mandag 13/4: 
Pedershaab - Dania 
Rørdal BEF 

mandag 27/4: 
Pedershaab - Rørdal 
Norden » DEF 

mandåg 4/5: 
Pedershaab - Norden 
Rørdal - Dania 

mandag 11/5: 
Dania - DEF 
Norden - Rørdaål 

mandag 18/5: 
DEF - Pedershaab 
Dania - Norden 

Aalborg Firmasport 
fodboldturnering 
starter kort efter på- 
ske, og da vi jø har 
fået mange nye ansat- 
te på NORDEN, beder 
vi interesserede fod- 
boldspillere melde 
sig hos Viktor (hal M). 

  

    

  

  

- Fidusen er, at når 
modstanderen knækker 
Såmmen af grin, lan- 
ger vores mand ham én!   

sport 
BORDTENNIS 

At vinde en pulje og 
dermed følgende op- 
rykning er flot, men 
at vinde 2 puljer 1li- 
ge efter hinanden er 
helt i top, og dette 
er nemlig hvad vort 
1. hold i bordtennis 
har gjort. 

Bordtennisturneringen 
afvikles i en efter- 
års- og forårsturne- 
ring, og vort 1. hold 
startede sidste ef- 
terår i E-rækken, og 
det gik nemt med at 
vinde denne række og 
dermed følgende op- 
rykning til D-rækken, 
som holdet så har vun- 
det her i foråret. Et 
virkelig flot resul- 
tat bordtennisafde- 
lingen her har fået,   

og vi ønsker holdet 
held og lykke i B-ræk- 
ken til efteråret. 

BADMINTON 

Badmintonholdet har 
spillet den sidste 
kamp for i år, og det 
et gået sådan regel- 
mæssigt godt med no- 
genlunde lige mange 
tabte og vundne kampe, 
Den endelige plaåce- 
ring i rækken kender 
vi ikke endnu. 

Tre mand var med ved 
det åbne badminton- 
stævne i Solsidehal- 
len uden de store re- 
sultater. 

  

  

De vindende bordtennisspillere 
Jens Jørgen Nielsen og Jørn 
Lyngby Jensen 
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