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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.     

Fremtidens udfordringer 
"købers marked" er 
sædvanligvis ensbety- 
dende med en mere 
hårdhændet indkøbspo- 
litik. Køberen kan 
f.eks. benytte den 
ene leverandørs lave 
priser til at skaffe 
sig yderligere pres- 
sede priser fra en 
anden leverandør. 

Begrebet "købers mar- 
ked" betyder, at der 
er mange leverandør- 
virksomheder i forhold 
til et begrænset ud- 
bud af arbejdsopgaver, 
og det gælder for en 
stor de] af NOØRDENs 
arbejdsopgaver i øje- 
blikket, at der er 
mange om budet, og at 
der derfor er en hård 
konkurrence på priser- 
ne. 

Generelt set må det 
indgå i en virksom- 
heds løbende overve- 
jelser at finde den 
mest sikre plads i et 
fremtidigt markedsmøn- 
ster. Det gælder også 
for NORDEN. Vi må ta- 
ge vort idegrundlag 
op til en grundig 
drøftelse. Hvilke op- 
gaver skal vi sigte 
efter i fremtiden? Er 
det muligt for os at 
bevæge os ind i et om- 
råde, hvor der ikke er 
så mange om budet, og 
hvor vi kan skabe os 
en mere langsigtet og 
sikker position? 

NORDENS profil 
I den henseende er vi 
opmærksomme på, at der 
er specielle forhold 
på vor fabrik, som vi   

kan bygge på. Vi har i 
modsætning til de fle- 
ste industrielle virk- 
somheder inden for 
stålbranchen meget 
betydelige pladsfor- 
hold, og vi har havn, 
der tillader udskib- 
ning af omfangsrige 
og tunge komponenter. 

Vi har en profil som 
jernmaskinel virksom- 
hed, der er særegen 
derved, at den kombi- 
nerer en mindre virk- 
somheds fordele med 
evnen til at fremstil- 
le og håndtere meget 
store produkter. Der 
findes i virkelighe- 
den ikke mange virk- 
somheder i Danmark 
inden for vort felt 
med disse egenskaber 

Markedsforholdene i 
Danmark, og ikke 
mindst i vor del af 
landet, udviser en 
stigende aktivitet 
inden for området 
store konstruktioner, 
f.eks. inden for 
offshore-området, som 
givet vil få stigende 
betydning for dansk 
stålindustri. 

Det er inden for om- 
råder som disse vi på 
NORDEN har stor styr- 
ke, og derfor må vi 
udvide og forstærke 
vor evne til at imøde- 
komme dette marked. 
Herigennem kan vi sat- 
se på fremtiden. 

Strategisk 

planlægning 
Vi arbejder allerede



inden for disse fel- 
ter, men vor evne til 
at udvide aktiviteter- 
ne begrænses af vore 
produktionsfacilite= 
ter. Vore ældre byg- 
ninger er ikke just 
forudset til frem- 
stilling af store og 
omfangsrige stålkon- 
struktioner, og vi 
nødsages derfor til 
åt udføre mange ting 
under mere primitive 
forhold udendørs. Det 
er sikkert ikke effek- 
tivt nok i fremtidens 
konkurrencesituation, 
og dette er baggrun- 
den for, at fabrikken 
på basis af udviklin- 
gen i markedsmulighe- 
derne arbejder med 
planer om udvidelse 
af egnede værksteds- 
forhold. 

Den procedure syste- 
matisk åt vurdere æn- 
dringerne i de ydre 
omstændigheder og 
derudfra anlægge den 
mest hensigtsmæssige 
kurs for sin egen 
virksomhed kaldes 
"strategisk planlæg- 
ning", og det er et 
begreb, vi også bli-- 
ver nødt til at be- 
skæftige os med på 
NORDEN. 

Det er svært at spå 
om fremtiden, siges 
det spøgefuldt. Ja, 
men kan vi ved at an- 
strenge os blive bare 
en lille smule bedre 
end vore konkurrenter 
til at spå og se mu- 
lighederne for NORDEN 
i den fremtid, vi be- 
væger 05 henimod, så 
vil vi have et bedre 
fundament for en mere 
sikker arbejdsplads. 

WK   

Filterreparation 

på FBO 
Enhver, dér har bevæ- 
get sig ad A 10 lige 
syd for Randers, kan 
næppe have undgået at 
bemærke en mindre fa- 
brik i Ølst, nemlig 
FIBO, der fremstiller 
letbetonklinker. 

Efter ferien skete 
der en kraftig røggas- 
eksplosion, der ryste- 
de fabrikken. 

Eksplosionen fandt 
sted tidligt om mor- 
genen, då man var ved 
at starte ovnene, og 
ødelagde fabrikkens e- 
lektrofilter. Heldig- 
vis kom ingen menne- 
sker til skade ved 
uheldet. 

Eksplosionen var så 
kraftig, at filtrets 
søjler, fremstillet 
af IPE 450, fik en 
blivende udbøjning på 
midten på ca. 15 cm. 

FIBO”s egne smede gik 
straks i gang med at 
fjerne isolationen og 
fremstille 2 nødskor- 
stene på 15 meters 
højde. 

På dette tidspunkt 
kommer NØRDEN ind i 
billedet, idet vi gen- 
nem FLS fik ordre på 
en fuldstændig genop- 
bygning af filtret. 

Taget og emissionssy- 
stemet var ubeskadi- 
get, men alt andet 
skulle udskiftes. I 
alt drejede det sig 
om ca. 55 tons stål,   

der skulle fremstil- 
les og monteres i lyn- 
tempo. 

Medens vi ventede på, 
at de nye dele skulle 
ankomme, gik vi i gang 
med forberedelser. Der 
blev fremstillet en 
slags "galge" med fi- 
re ben, der omslutte- 
de filtret. Så blev 
der svejset forbin- 
delser ned til tag- 
bjælkerne, og hele 
filtret blev løftet 
50 mm af 4 donkrafte. 

Dermed var filtrets 
bærende konstruktion 
aflastet, og udskift- 
ningen af søjler og 
sideplader kunne be- 
gynde. Dette arbejde 
forløb ikke helt udra- 
matisk, idet den til 
tider kraftige blæst 
skabte problemer. 

Ind- og udløb bliver 
samlet på jorden og 
løftet op på plads 
som en enhed. Bund- 
tragtens placering og 
vægt nødvendiggør en 
montage i sektioner. 

Det har været en 
spændende og lærerig 
opgave. Vi har opnå- 
et en erfaring, der 
helt sikkert vil være 
til hjælp i fremtiden. 

Det skal også nævnes, 
at FIBO"s egne smede 
har været yderst sam- 
arbejdsvillige og 
til stor hjælp. 

Ivan Hønge



samarbejdsudvalg 
Torsdag den 15. okto- 
ber 1981 kl. 15.40 
afholdtes ordinært 
møde i SU. 

I mødet deltog afde- 
lingsingeniør $. Krogh 
Sørensen som gæst. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til gæsten. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Udvalget for lærlinge- 
spørgsmål har udarbej- 
det en turnusplan for 
lærlingene samt reg- 
ler for, hvor længe 
en lærling skal ud- 
dannes ved de forskel- 
lige maskiner. 
SU var enige om, at et 
fast uddannelsespro- 
gram sikrer en så god 
og alsidig uddannelse 
for lærlingene som mu- 
ligt. Det endelige ud- 
dannelsesprogram vil 
nu indgå som et af- 
snit i "Personalefor- 
ordninger", ligesom 
lærlingespørgsmål 
fremover vil blive op- 
taget som et fast 
punkt på afdelingsud- 
valgenes dagsorden. 
W. Kok nævnte, at le- 
delsen er indstillet 
på til næste-år at an- 
tage en kontorlærling 
og en praktikant mere. 
Der vil således være 
en praktikant både på 
tegnestuen og på 
driftskontoret. 
Der er truffet en ny 
aftale om tilskud til 
sikkerhedsfodtøj - 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
oldt møde 7. septem- 

ber. 
I fortsættelse af År- 
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bejdstilsynets uan- 
meldte inspektion er 
der foretaget målin- 
ger i maleværkstedet. 
Disse målinger bliver 
nu analyseret og re- 
sultatet heraf frem- 
sendt til fabrikken. 
SU var enige om, at 
det er vigtigt, at 
påbud om brug af hjelm 
ved arbejder, hvor det 
er påkrævet, respekte- 
res. 
kantineudvalget af- 
oldt. møde . Septem- 

ber. 
Alle afdelingsudval 
har SFROTdE møderet 
den sidste SU-møde. 
Udsugningen i hal R 
bliver bragt i orden 
i løbet af kort tid. 
Der var ønske om, at 
loftudsugning af svej- 
serøg i hal S, der er 
på næste års budget, 
bliver udført allere- 
de i år. 
Tage Hansen var util- 
freds med planlægnin- 
gen af arbejdet inden 
for sit område. Sam- 
tidig med at der på 
afdelingsudvalgsmøde 
er givet oplysning om 
dalende beskæftigelse, 
iværksættes overar- 
bejde og skifteholds- 
arbejde i afkorter- 
værkstedet. Han nævn- 
te nogle rygter, der 
var opstået om afske- 
digelse, og den utryg- 
hed hos medarbejderne, 
disse rygter havde 
forårsaget. 
Frede Jensen oplyste, 
at ordrehorisonten er 
meget kort. Specielt 
før FLS-arbejde har 
vi måttet tage haste- 
ordrer ind for at op- 
retholde beskæftigel- 
sen. Dette er bl.a. 
medvirkende til, at 
der er kommet ekstra 
pres på afkorterværk- 

stedet. Om ændringer   

i medarbejderantallet 
i afdelingen har der 
ikke været tale. 
SU var enige om, at 
det er uheldigt, at 
der kan opstå rygte- 
dannelser, og at det 
må tilstræbes, at der 
gives afdelingen en 
god information gen- 
nem Lars Mose Nielsen 
og Helmuth Hansen. Li- 
geledes må Ivan Hønge 
informere Tage Hansen, 
når arbejdsmænd fra 
udearbejde sendes til- 
bage til fabrikken. 
Med hensyn til svejse- 
kurser for medarbej- 
derne på udearbejde 
er det oplyst, at der 
ikke afholdes flere 
kurser i år, men da 
der er mulighed for 
ekstrabevillinger, 
vil man undersøge mu- 
ligheden for at få 
det planlagte kursus 
gennemført. 
W. Kok oplyste, at 
man på fabrikken for- 
søger at få uddannet 
svejsere, så man kan 
komme op på et ni- 
veau, hvor kravene 
inden for offshore 
kan opfyldes. 
Peder Christensen 
nævnte, at tidlige- 
re afholdte C0Oz-kurser, 
som havde aTVveE gode 
resultater, vil blive 
videreført. 
Mogens Sall ønskede 
at få stempelurene på 
udearbejde flyttet, 
da de er meget uhen- 
sigtsmæssigt placeret, 
hvilket bevirker, at 
der altid er en lang 
kø, når stemplingen 
skal foregå, og det 
tager alt for lang 
tid. 
Frede Jensen lovede, 
at spørgsmålet tages 
op på et møde, der af- 
holdes omkring 1. no- 
vember med kunden og 
de øvrige firmaer. 
SU var enige om at 
nedsætte et ferieud- 
valg til at fastsætte



ferien for ferieåret 
1982/83. Mogens Sall 
bad om,at udearbejde 
måtte blive repræsen- 
teret i dette udvalg, 
da det ville være en 
fordel for medarbej- 
derne at vide, hvor- 
når deres ferie kom 
til at ligge, og skul- 
le der blive arbejde 
i denne periode, vil- 
le det være muligt at 
få nogle af medarbej- 
derne til at. forskub- 
be deres ferie. Det 
nedsatte udvalg be- 
står af: Peder Chri- 
stensen, Tage Hansen, 
Flemming Jensen, N.Aa. 
Nørgaard og Mogens 
Sall 
N. Aa. Nørgaard bad 
om at måtte få øn- 
sker om tilføjelser 
og rettelser til Med- 
arbejderhåndbogen T982 
inden T5. november. 

  

  

- Mor, er det fars bilnummer, 
vi synger nu?       

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse TIT 80 
mand i 4, kvartal 
1981 (90 %), i maskin- 
værkstedet til TO mand 
(75 &) og i montage- 
værkstedet til 5 mand 
T90 7)" 
Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse   

til 12 mand i 3 uger, 
på Dania til 6 mand i 
1 uge, på DEF til 5 
mand i 3 uger og på 
Fibo til 8 mand i 4 
uger. 
På. rejsearbejde i ud- 
Tandet er der beskæf- 
tigelse til 3 mand i 
henholdsvis 10 uger, 
26 uger og ca. I år 
samt til 2 mand i 8 
uger fra midten af 
oktober. 
Frede Jensen nævnte, 
at der således er 
fuld beskæftigelse å- 
ret ud på fabrikken, 
og hvad angår udear- 
bejde, håber man på 
åt komme i gang igen 
på Dania, hvilket der 
vil komme en afkla- 
ring på i løbet af 14 
dage. Der er givet 
tilbud på udskiftning 
af kæder, men afgø- 
relsen er endnu ikke 
truffet, og det er 
muligt, at der skal 
foretages en ændring 
i udførelsen. 
For øjeblikket er der 
ved at blive udarbej- 
det tilbud på stål- 
konstruktioner til 2 
store maskiner (re- 
claimers) til et 
kraftværk, hvori og- 
så indgår montagear- 
bejde. Leveringstiden 
er i 1983 og 1985. 
Der er indgået ordre 
på pakkemaskiner, 
hvoraf en er leveret 
til Rørdal. 
Efter forhandlinger 
er der indgået aftale 
om fremstilling af 
forskellige Sanel 
struktioner i 
fra nytår og SES ETE 
rettet mod et kombi- 
neret fragt- og sko- 
leskib. Det drejer 
sig bl.a. om meget 
store sektioner, hvor- 
af nogle har en vægt 
på 115-120 t, og som 
det kan blive nødven- 
digt at transportere 
ud på havnen som de1l- 
sektioner og bygge 

  

  

  

  

sammen her til en en- 
delig enhed. 
W. Kok nævnte, at man 
sikkert fremover må 
satse på store kompo- 
nenter, da det er i 
dette felt vi har vor 
styrke. Det kræver 
udbygning af svejse- 
plan under broøkran og 
udbedring af vejen 
til havnen. 
Vi håber også at kom- 
me med i samarbejde 
omkring offshore og 
her finde arbejde, 
der passer til vort 
produktionsapparat. 
Danalith har lejet en 
lads ved havnen, hvor 
er skal bygges 4 fyr- 
tårne, og foruden at 
støtte et aruppesel- 
skab får vi herved er- 
faringer for, hvorle- 
des arbejdet kan ud- 
føres i en tørdok, 
hvilket måske er no- 
get, Norden selv kan 
drage nytte af, f.eks. 
ved store sektioner, 
som kan slæbes ud i 
vandet, når de er 
færdige. 
N. Aa. Nørgaard oply- 
ste, åt der er ved at 
komme mere gang i rej- 
searbejdet i udlandet, 
hvilket har Tigget 
næsten stille i et 
års tid. I øjeblikket 
er der 5 mand ude, om 
10 dage rejser der 2 
mand til Spanien i 3 
måneder, og medio ja- 
nuar rejser der 1 mand 
til Brasilien i et år, 
W. Kok nævnte, at vi 
har modtaget reklama- 
tion, dels over over= 
fTadebehandling og 
dels over måloverhol- 
delse, og pointerede, 
åt det er meget vig- 
tigt, at de kvali- 
tetskrav, der stilles, 
opfyldes, da tilsva- 
rende ordrer ellers 
ikke kan forventes at 
indgå senere. 
Investeringer: Svejse- 
FrET Tha PÅ soler 
ring i hal P, Dantherm 
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fyr i hal M, Migatro- 
nic i hal $, våndled- 
ning til hal 24 sky= 
delærer i maskinværk- 
sted, reol for tegnin- 
ger i pladeværksted, 
hydraulisk pumpe i 
bur i pladeværksted, 
gulvbelægning i skur- 
vogn på udearbejde, 
båndoptager på konto- 
ret. 

Eventuelt 

Vedrørende besø å 
Værftet for at se det 
nye krydstogtskib vil 
man komme tilbage her- 
til. 
Peder Christensen 
spurgte, hvorledes 
FLS-jubilæet til ja- 
nuar vil blive marke- 
ret på Norden. 
W. Kok svarede, at der 
som tidligere meddelt 
vil blive udbetalt 
gratialer og være mu- 
lighed for at tegne 
medarbejderaktier. 
Jubilæet vil blive 
markeret på Norden 
ved en reception, og 
denne dag vil være 
fridag for de ansatte 

Mødet hævet kl. 17.35. 

FRA REJSELIVET 

En ældre dame kommer ind 
på hovedbanegården til 
billetlugen og bestiller 
en billet til Nykøbing. 
- Skal det være til Ny- 
købing Sjælland eller til 
Nykøbing Falster eller 
til Nykøbing Mors? spør- 
ger billetdamen. 
- Det er lige meget, sva- 
rer konen, min svoger 
kommer og henter mig på 
stationen. 

6 

  

oludletur 

En: tidlig eres mor- 
gen - nærmere beteg- 
net den 28. august - 
startede vi fra Aal- 
borg Lufthavn i det 
skønneste solskins- 
vejr med kurs mod Kø- 
benhavn. Vi (12 Mr 
og et K, sådan hedder 
det i disse M/K-tider) 
skulle på studietur 
hos FLS-M og H. 

Efter en halsbrækken- 
de taxatur gennem by- 
en ankom vi til Ma- 
skinfabriken i Valby, 
hvor vi blev budt 
velkommen af Erik 
Buddegaard, der invi- 
terede på kaffe, rund- 
stykker og basser. 

Efter denne opkvikker 
blev vi vist rundt på 
fabrikken af Axel 
Steffensen, der er en 
kyndig og vidende 
"fremmedfører". Mas- 
ser af indtryk - mas- 
ser af store maskiner - 
kraner der kan løfte 
masser af tons - og 
så har de Danmarks 
dyreste fodboldbane 
(sagde Axel - og så 
passer det). Efter 
denne spadseretur, 
der føltes uendelig 
lang, men kun var ca. 
2 1/2 km - også iflg.     

Axel - blev vi igen 
beværtet. Denne gang 
med det lækreste smør- 
rebrød, som Erik Bud- 
degaard egenhændigt 
havde smurt til os; 
det er han virkelig 
god til, og herfor 
skal han have en stor 
tak, for vi var vir- 
kelig blevet sultne 
ovenpå traveturen. 

Så var vort besøg på 
Maskinfabriken slut, 
og vi skulle over i 
"77". Ved porten blev 
vi modtaget og budt 
velkommen af Kurt 
Rønning, FLS-H”s ud- 
dannelsesleder, der 
lovede at vise nogle 
af firmaets afdelin- 
ger for os. Da under- 
tegnede skulle se 
tekstbehandlingsanlæg, 
skiltes vore veje, 
men ifølge referat 
fra vor "udsendte med- 
arbejder" Bent Kjærs- 
gaard - meget pålide- 
lig referent - havde 
man været i direk- 
tionsgang og møde- 
lokale, set en film, 
været på en tegne- 
stue, i et laborato- 
rium og vandret over 
"sukkenes bro" for 
til sidst at slutte 
i kantinen, hvor nog-



le af dagens mange 
indtryk blev kommen- 
teret over et glas 
fadøl. 

Og så var vor studie- 
tur hos FLS slut. Re- 
sten af dagen blev 
brugt til ren fornø- 
jelse såsom havne- 
rundfart - en stille 
øl på Gråbrødre Torv - 

Som det fremgik af 
dagspressen for nogen 
tid siden, fik Peders- 
haab Maskinfabrik en 
stor ordre på nogle 
asfaltanlæg til Irak. 

Denne ordre har også 
haft en afsmittende 
virkning på NORDEN, 
idet vi har fået en 
rammeordre på nogle 
maskiner, som indgår 
i de pågældende an- 
læg. 

De maskiner, der er 
tale om, er tørrean- 
læg, som vi kender 
fra tidligere leve- 
rancer, samt sigte- 
siloanlæg. 

  

  

en tur ned ad Strøget 
med afslutning i 
Tivoli. 

Vi siger allesammen 
tak til Axel Steffen- 
sen, Kurt Rønning og 
Erik Buddegaard, for- 
di de havde tid til 
os jyder i deres trav- 
le hverdag, og især 
til Erik Buddegaard 

Nye opgaver 

fordi han fulgte med 
os turen igennem, så 
vi ikke "forvildede 
os" i den støre by. 
Og sidst, men ikke 
mindst, tak til NOR- 
DEN fordi det blev 
netop os, der fik lov 
til at "studere" j 
1981. 

IQ 

  

Et delvis monteret tørreanlæg 

  

Et færdigmonteret sigte-siloanlæg   

Tørreanlæggenes funk- 
tion er at tørre de 
råmaterialer, sten 
o.lign., som indgår 
i asfalten. 

Sigte-siloanlæggene 
sorterer råmateria- 

lerne i forskellige 
kornstørrelser og gi- 
ver derved mulighed 
for dels at producere 
forskellige typer as- 
falt og dels at sikre, 
at produktet "asfalt" 
bliver ensartet. 

Leveringstiderne på 
maskinerne ligger 
jævnt fordelt på sid- 
ste kvartal 1981 og 
hele 1982. 

LMN



DANALITH bygger fyrtårne 
I tørdok på NORDEN 

Frisklyragtigt FLS-gruppe-samarbejde 

Der behøver ikke at 
være langt fra ide 
til handling. Det har 
Danalith vist, efter 
at de i begyndelsen 
af september vandt 
licitationen over 4 
fyr til Aalborg Hav- 
nevæsen. 

Ideen gik ud på at 
bygge de store beton- 
konstruktioner og fo- 
retage den endelige 
udrustning i en gra- 
vet tørdok ved NOR- 
DENs havn, og udgrav- 
ningsarbejdet var i- 
værksat inden for den 
første uge. På nuvæ- 
rende tidspunkt er 
tørdokken færdig, og 
forskallingsarbejdet 
til de første fyr er 
i fuld gang. 

De 4 fyr skal til næ- 
ste forår anbringes 
ved sejlrenden mellem 
Aalborg Bugt fyr og 
Hals Barre fyr til 
sikring af besejlings- 
forholdene til Aalborg 
havn, oplyser afde- 
lingsingeniør Ernst 
Vestergaard, Danalith. 
Fyrene er led i den 
forestående udvidelse 
og uddybning af sejl- 
renden ved Hals Bar- 
re - som foretages 
for at der kan tages 
større skibe ind til 
Aalborg. Betonfunda- 
menterne skal stå på 
henholdsvis 9 til 14 
m vand, og de bliver 
forsynet med ståltår- 
ne, der rager 9,5 m 
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op over havoverfladen. 

Der forelå forskelli- 
ge muligheder for at 
bygge fyrene. Vi kun- 
ne f.eks. have benyt- 
tet Aalborg havns kaj 

ved tunnelbassinet, 
men dels var der ikke 
megen plads, og dels 
forestod en kostbar 
operation, når beton- 
klodserne skulle sæt- 
tes i vandet. Beton- 
delen til hvert fyr 
vejer nemlig 200 t 
som halvfabrikata og 
er 13 m i diameter og 
4 meter høj. Det vil 
kræve samtidig ind- 
sats af værftets fly- 
dekran AVATHOR, 2 stk. 
125 t kraner og slæbe- 
båd at flytte en så- 
dan kolos fra kaj til 
vand. 

Det forekom derfor me- 
re hensigtsmæssigt at 
foretage opbygningen 
i en tørdok direkte 
ud mod fjorden, og 
hvad var så mere nær- 
liggende end at hen- 
vende sig til NORDEN 
med ideen - som også 
blev positivt og 
prompte modtaget. I 
den tørdok, som nu er 
færdig, vil alle 4 be- 
tonelementer blive 
støbt og ståloverbyg- 
ningen påmonteret. 
Arbejdet vil være fær- 
digt ultimo februar og 
kræve en arbejdsstyr- 
ke på 10-20 mand. Der 
er opstillet en stor 
byggekran med 40 m   

udlæg til betjening 
af arbejdspladsen. 

Når fyrene er færdig- 
monterede, nedbrydes 
de 6 m dæmning mod 
Limfjorden, vandet 
vil strømme ind og 
fyrene vil hermed væ- 
re søsat og efter be- 

regningerne flyde med 
den øverste meter 
over vandoverfladen. 
Ved hjælp af slæbebå- 
de bugseres de derpå 
til deres endelige 
position. 

Tørdøkken er en ud- 
gravning på ca. 2200 
mé, og bunden ligger 
4 m under Limfjordens 
vandstand. Der er 
fjernet ca. 10.000 må 
materiale, fortsætter 
afdelingsingeniør Ve- 
stergaard, det svarer 
til 1200 billæs, og 
arbejdet er klaret på 
ca. 1 1/2 uge. Der 
har ikke været van- 
skeligheder med at 
holde tørdokken fri 
for vand. Det er kla- 
ret af en 4" pumpe. 

For Danalith er der 
tale om en spændende 
og udfordrende opga- 
ve - og vi håber, at 
der hermed åbnes nye 
muligheder for frem- 
tiden, slutter afde- 
lingsingeniør Ernst 
Vestergaard.



  

Fremtidige opgaver 
Også på NORDEN følges 
arbejdet med interes- 
se, Der har fra star- 
ten været en positiv 
holdning til at lægge 
land - og vand - til 
projektet, først og 
fremmest ud fra øn- 
sket om medvirken til 
at fremme FLS-gruppens 
samarbejde, men derud- 
over giver det igang- 
værende prøjekt lej- 
lighed til afprøvning 
af nye anvendelsesmu- 
ligheder for det sær- 

-OPSTALT AF FYR 

IE 
li

n 

lige fortrin, NORDEN 
har ved at disponere 
over egen vandfront. 

Tilstedeværelsen af 
en tørdok kan mulig- 
vis være af betydning 
for NORDEN i forbin- 
delse med fremtidige 
opgaver inden for 
skibsbygning og 
offshore-industri. 
På det grundlag er 
det værd at overveje, 
om "dokken" skal be- 
vares, når den har 
tjent sit nuværende 
formål.   

JODRET SNIT 

m= 
z- 

  
  

  

Ny 
vandledning 
Fabrikkens vandled- 
ningsnet er både gam- 
melt og forgrenet, og 
ihukommende uheldet 
sidste vinter har man 
ikke ment det forsvar- 
ligt at gå vinteren i 
møde uden at gøre no- 
get radikalt ved vand- 
tilførslen. 

Sammen med firmaet 
Carl Christensen & Co 
er der derfor blevet 
udarbejdet et projekt 
for en forenklet ho- 
vedvandledningsvide- 
reførsel fra kantine- 
bygningen til maskin- 
værkstedet, og denne 
vil nok være færdig, 
når dette læses. 

Det var ret så kom- 
pliceret at få gravet 
renden, dels fordi 
man flere steder skul- 
le gennem beton, og 
dels fordi man ustand- 
selig stødte på kab- 
ler og ledninger. Det 
var derfor ikke muligt 
at anvende en rende- 
graver, men der måtte 
anvendes hakke og 
skovl + et muskel- 
bundt af kræfter. 

KVJ 

Det er uhøfligt at ta- 
le om chefen bag hans 
ryg ;.. men det er 
sikrere.



Ben qamle Bogholder orienterer 

  

Som den gamle bogholder nævnte i 
sidste nummer af OBS, skal vi 
denne gang bl.a. beskæftige os 
med de KALKULATIONSTILLÆG, der 
anvendes i forbindelse med forde- 
lingen af kapacitetsomkostninger- 
ne. 

Først skal vi dog høre lidt om 
BUDGETTER, og i den anledning 
skal erindres om nogle visdomsord 
fra 2 kendte mænd. De første er 
fra vor egen Storm P., der - som 
bekendt - i sin tid sagde: "Det 
er svært at spå - især om fremti- 
den", og de andre er fra krigs- 
helten fra 2, verdenskrig, Winston 
Churchill, der sagde: "Det umulige 
er blot det, der kan tage noget 
længere tid at løse". 

For enhver erhvervsvirksomhed er 
det nødvendigt at spå om de pro- 
blemer, der vil kunne forventes 
for virksomheden i tiden fremover, 
og man må ikke slå sig til tåls 
med, at det er alt for svært at 
Se et helt år frem i tiden - e1l- 
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ler måske endda endnu længere 
frem. 

Et budget er en fremtidsanalyse 
med sigte på at beskrive og plan- 
lægge salg, køb, produktion, om- 
kostninger, investeringer, likvi- 
ditet o.s.v. i en tid fremover 
og mindst for det regnskabsår, 
der ligger foran. 

Uanset størrelse er det nødven- 
digt for virksomheder at budget- 
tere, idet budgetterne tvinger 
ledelsen til at tænke problemer- 
ne igennem og til at anlægge hel- 
hedsbetragtninger. 

Populært kan det siges, at bud- 
getter er det samme før en er- 
hvervsvirksomhed, som køreplanen 
er for jernbanen. Køreplanen i 
sig selv er ikke tilstrækkelig 
til at sikre den bedste jernba- 
nedrift; på samme måde er er- 
hvervsvirksomheden ikke sikret 
alene gennem budgetteringen. Et- 
hvert budget må efterfølges af 
en budgetkontrol for at sammen- 
ligne faktiske og budgetterede 
talstørrelser. 

Normalt vil det første budget, en 
virksomhed må udarbejde, være et 
salgsbudget, som stort set er ud- 
gangspunkt for de øvrige budget- 
ter, idet en virksomheds indtæg- 
ter jo er grundlaget for dens 
eksistens. 

Yed udarbejdelsen kan skeles til 

tidligere års omsætning, men pri- 
mært må der tages hensyn til fak- 
torer som ændring i købevaner og 
konkurrentens salgspolitik - det 
er jø nu engang fremtiden - og 
ikke fortiden - et budget må op- 
bygges på basis af. Et salgsbud- 
get må hverken være for optimi- 
stisk eller for pessimistisk op- 
bygget; der må anvendes et reali- 
stisk grundlag til opbygningen. 

Efter at salgsbudgettet så er 
blevet godkendt af virksomhedens 
øverste ledelse, må dette danne 
grundlag for udarbejdelsen af:



  

Købsbudget for materialer m.v. 

Produktions- og beskæftigel- 
sesbudget 

Omkostningsbudget 

Samlet driftsbudget (opbygget 
som driftsregnskab) 

x)Investeringsbudget 

xx)Likviditetsbudget 

x)Investeringsbudget 

I forbindelse med en virksomheds 
start skal der investeres, før 
der overhovedet kan produceres, 
men for at følge med udviklingen 
er det også nødvendigt løbende at 
foretage investeringer. Ved inve- 
steringer forstås normalt køb af 
bygninger, maskiner, transport- 
materiel m.v., men det er også 
nødvendigt at investere i forsk- 
ning, produktudvikling, markeds- 
føring m.v. 

xx) Likviditetsbudget 

I vore dage er dette budget ikke 
det mindst vigtige. 

Det kan f.eks. være påkrævet at 
få en oversigt over, om en even- 
tuel produktionsforøgelse kan fi- 
nansieres af firmaets likvide be- 
holdning, eller det er nødvendigt 
at skulle ud på lånemarkedet, og 
det koster dyre renter. Ligeledes 
kan et kundekrav om længere kre- 
dit øve indflydelse på økonomien, 
hvis man ikke også kan nyde en 
tilsvarende længere kredit hos ens 
egne leverandører. 

Kalkulation stammer fra det engel- 
ske calculation, der betyder be- 
regning. 

For at en virksomhed kan fastsæt- 
te sine salgspriser og kan afgive 
tilbud på bestemte arbejder, er 
det nødvendigt forud at beregne 
(kalkulere), hvad det koster virk- 
somheden at fremstille det pågæl- 
dende produkt, d.v.s. der må ud- 
arbejdes en FORKALKULATION. 

Basis for udarbejdelsen heraf er 
foruden økonomiske størrelser fra 
budgettet forskellige tekniske be-   

regninger af arbejdstid, materia- 
leforbrug samt hvilke produktions- 
midler der skal anvendes for at 
fremstille det pågældende produkt. 

Efter afslutningen af fremstil- 
lingsprocessen skal der udarbej- 
des en EFTERKALKULATION for at få 
konstateret, hvad produktet egent- 
lig kostede at fremstille, og den 
virkelige fremstillingspris må 
konfronteres med den forkalkule- 
rede pris, og viser der sig stør- 
re afvigelser mellem de 2 priser, 
må man prøve at finde årsagen 
hertil, så lignende afvigelser 
kan undgås ved fremtidige ordrer 
inden for samme genre. 

For stykomkostningernes vedkom- 
mende er der normalt ingen pro- 
blemer forbundet med at få disse 
rigtigt placeret i kalkulationen, 
idet direkte materiale- og løn- 
forbrug løbende vil blive udskre- 
vet på produktets ordrenummer, 
men hvordan fordeler man kapaci- 
tetsomkostningerne? 

I første omgang må disse fordeles 
på de funktioner (værksteder, 
kontorer m.v.), hvortil de hører, 
og på den mest hensigtsmæssige 
måde må de så herfra fordeles på 
ordrerne. 

Hertil anvendes forskellige FOR- 
DELINGSNØGLER, idet man finder 
let målelige faktorer, der kan be- 
tragtes som værende nogenlunde 
proportionale med det faktiske 
omkostningsforbrug. 

Faktorerne kan være af tids-, 
mængde- og værdimæssig art. 

Lønafhængige omkostninger (løn 
til værkførere, personale på løn- 
ningskontor, præmie for lovplig- 
tig ulykkesforsikring, sygedag- 
penge, ATP-bidrag o.s.v.) vil 
normalt blive fordelt efter an- 
tallet af produktive timer - 
altså en tidsmæssig fordelings- 
nøgle. En maskines afskrivninger 
kan indkalkuleres i form af en 
timesats for den tid, maskinen er 
i drift. 

Materialeafhængige omkostninger 
(løn til indkøbskontor, lagerper- 
sonale, personale på afkorterværk- 
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sted 0.s.v.) fordeles som regel 

efter vægt eller stykantal - en 

typisk mæn demæssig fordelings- 

nøgle. Brandforsikringspræmie 

samt afskrivning på bygninger 

kan indkalkuleres efter de m, 

værkstederne beslaglægger af 

den pågældende bygning. 

STYKOMKOSTNINGER: 

Materialer: 500 kg å kr. 10,- 

Løn: 200 timer å kr. 50,- 

Andel i KAPACITETSOMKOSTNINGERNE : 

Lønafhængige: 200 timer å 30,- 

Materialeafhængige: 500 kg å 1,60 

Værdiafhængige: 8 % af kr. 15.000 

Kalkuleret FREMSTILLINGSPRIS: 

Værdimæssige fordelingsnøgler kan 

feks. anvendes ved fordeling af 

lønnen til salgs- og regnskabs- 

personale (i % af salgsindtægten). 

Nedenstående taleksempel illu- 

strerer nærmere de enkelte begre- 

ber i kalkulation for fremstil- 

lingen af en maskine: 

= kr. 5.000 

= kr. 10.000 kr. 15.000 

= kr. 6.000 
skr 800 
skr,” 1200 kr. 8.000 

kr. 23.000 

Virksomheden må herefter fastsætte en salgspris, der ligger over den 

kalkulerede fremstillingspris = til dækning dels af renter og dels 

af en avance. 

Hvis der opnås kr. 25.000 

NINGSGRAD bå 40 % (10.000 

(2.000 x 1 0) z 

fo 
Xx 

r maskinen, vil det give firmaet en DÆK- 

100) og en OVERSKUDSGRAD på 8 % 

I næste nummer af OBS kommer orienteringen til at dreje sig om be- 

grebet AFSKRIVNINGER = investeringernes fordeling på det antal år, 

anlæggene skønnes at kunne anvendes. 

Personalia 

Jubilæum 
Personale 

” 25 år 

Tage Hansen 
11.12.81   12   

Fra 01.10.81 har 
Henrik Eriksen 

fået funktionær- 

status som 

driftsassistent 

i afdelingen for 

tilbudsberegning 

og planlægning.



    

Herning - 

messe 1981 
Atter i år havde vi 
2 hold å 5 mand af- 
sted, henholdsvis 
9. og 11. september. 

Man bliver ofte 
spurgt om udbyttet 
af en sådan tur, og 
dertil kan blot si- 
ges, at det ikke rent 
umiddelbart kan må- 
les. 

Efter 4-5 timers spad- 
seretur rundt i de 
forskellige haller, 
hvor der tåles med 
forhenværende, nuvæ- 
rende og eventuelle 
fremtidige leverandø- 
rer, er der modtaget 
så mange indtryk, at 
man er meget træt bå- 
de fysisk og psykisk. 

Derfor går der nok 
nøgen tid, før tinge- 
ne er faldet på plads 
Det viser sig dog, 
hvis man en dag står 
j en situation, hvor 
der mangler et eller 
andet, at der kan 
trækkes på nogle af 
de indtryk, man har 
fået, og måske kan 
man ud fra det løse 
opgaven. 

Endvidere er der jo 
samværet med kollega- 
er, som man ikke ser 
til daglig. Det er 
også en god ting, bl. 
a. med hensyn til kom- 
munikationen fremover; 
man forstår hinanden 
bedre efter sådan en 
dags samvær. 

Alt i alt en relativ 
udbytterig tur. 

EP   

Man er stødt på stør- 
re vanskeligheder end 
beregnet i forbindel- 
se med nedlægning af 
kloakledningen fra 
rensningsanlægget til 
vestbyen. Det viser 
sig bl,a. nødvendigt 
at sænke grundvand- 
standen, og i den an- 
ledning vil projektet 
blive én del forsin- 
ket. Endvidere har 
man kun påbegyndt 
gravningen af renden, 
i hvilken de store 
cementrør skal ned- 
lægges, og da denne 
stadig er fyldt med 
vand, skal der pum- 
pes, så nedlægningen 
af rørene kan ske 
"tørskoet" 

Desværre har det væ- 
ret nødvendigt at op- 
grave de langs hegnet 
efterhånden ret store 
træer, men vi håber, 
at man ved retablerin- 
gen vil kunne finde 
både en egnet og en 
lige så høj bevoks- 
ning. 

Havnen 
Danalith har nu fuld- 
endt arbejdet med be- 
lægningen ved havnen, 
og det ser pænt ud, 
og vi håber så, det 
også er holdbart. 

KVJ 

I budgettet for 1982 
er afsat et beløb til 
videreførelse af be- 
lægningen mod vest, 
så denne kan strække 
sig lige så langt som 
den nye kajstrækning. 

KVJ   

Fla-jubilæet 
2. jan. 1982 

I sidste nummer af 
OBS meddeltes, at 
for de medarbejdere, 
der ved råjernspro- 
duktionens ophør hav- 
de modtaget fratræ- 
delsesgodtgørelse, 
ville der ved grati- 
aleudbetalingen bli- 
ve beregnet ancienni- 
tet fra genansættel- 
sesdatoen. 

På et møde hos FLS er 
det blevet aftalt at 
se bort fra denne be- 
stemmelse, således at 
ancienniteten vil bli- 
ve beregnet fra før- 
ste ansættelsesdato 
på NORDEN (evt. grup- 
peselskab). 

Ændringen gælder også 
for de ved råjernspro- 
duktionen ansatte, 
der ved ophøret direk- 
te overgik som pen= 
sSTonister. 

KVJ 

  

Bent Sønderby Larsen 
rejste ca. 1. septem- 
ber til BENIN. Varig- 
hed 7-8 måneder. 

Ægypten 

Viggo Hedegaard rej- 
ste ca. 1. september 
til HELNAN. Varighed 
1 år. 
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Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
den 7. september 1981 
kl. 15.40. 

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

tær) 

Gæster: 
Frits Jensen, elektr. 
Peder Holst Larsen 
Hardy Nielsen 

Sikkerhedsbøger. 
er skal skrives i 

bogen, enten der har 
været noget eller ej?! 
Gælder også hal P. 
Der vil fremover bli- 
ve udsendt referat af 
sikkerhedsgruppernes 
arbejde, Bøgerne skal 
derfor indsendes til 
sekretæren senest 14 
dage før hvert Siu- 

møde. 

Uanmeldt inspektion. 
apporten ev gen- 

nemgået, og spørgsmå- 
lene i forbindelse 
med el-materiel for- 
søges løst i gruppen 
bestående af Frits 
Jensen og Jørgen Kjær 
Svendsen. 

Oplæg fra Frits Jensen 
og Jørgen Kjær Svend- 
sen ang. kontrol af 
el-materiel. 
Oplægget, som ikke 
var endeligt, blev 
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grundigt diskuteret, 
oq man udvidede grup- 
pen med Jørgen Kri- 
stensen. Gruppen skal 
så fremkomme med et 
endeligt oplæg til næ- 
ste møde (afleveres 
sammen med bogen). 
En ledning uden skilt 
er at betragte som 
defekt og skal, lige- 
som defekt materiel 
i øvrigt, omgående 
indleveres til repa- 
ration. 

Indtrufne ulykker. 

09.06.81, udearb.,DEF: 
Montage anlæg 4. 
Under montage af sty- 
rerulle fik tilskade- 
komne højre langfin- 
ger i klemme mellem 
rulle og maskinfunda- 
ment, hvorved fingeren 
brækkede. 
Fravær: 14 dage. 
Hændelsen skyldes: 
arbejdsiver. 

Siden sidste SilU-møde 
har der været sendt 
8 mand til øjenlæge. 

Eventuelt. 
2 mand fra Arbejdstil- 
synet har været her 
på uanmeldt inspek- 
tion. Inspektionen 
blev foretaget sammen 
med Egon Olesen. Det, 
man nåede at se, var 
tilfredsstillende, 
blot mente man, at 
støjniveauet var højt 
i hal M/Nsog anbefale-     

de brug af hørekopper, 
samt i andre afdelin- 
ger hjelm. Man nåede 
som skrevet ikke igen- 
nem alle afdelinger 
og vil derfor komme 

igen. 

Man diskuterede grun- 
digt et internt brev 
til bl.a. Peder Holst 
Larsen vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål 
på Rørdal, og det 
blev meddelt PHL, at 
sikkerhedsspørgsmål 
skal gå igennem Nor- 
dens ledelse på ude- 
arbejde, og nytter 
det ikke noget så 
direkte til Frede 
Jensen. SiU er enige 
i denne fremgangsmå- 
de. 

Nedbrænding af ild- 
faste kæder. Under 
denne proces udvikles 
der en røg, som ikke 
har været let at fjer- 
ne på en hensigtsmæs» 
sig måde, Sikkerheds - 
gruppen vil forhøre 
sig på Rørdal, hvor- 
dan problemet evt. 
kan løses. 

Mødet hævet kl. 18.10. 

k



  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 
15. 

1 

september 1981. 

Gennemgangen af referatet fra 
sidste møde gav ingen bemærk- 
ninger. 

Efter at begge spisesalens 
ydervægge er blevet isoleret 
i år (den ene var faktisk be- 
regnet først at skulle være 
udført i 1982), opstilledes 
følgende budget for 1982: 

Maling af baderum 15.000 

Udskiftning af 
varmdriksautomat 15.000 

Udskiftning af køle- 
skab (det nuværende 
er for lille) 3.000 

33.000 

. Det blev nævnt, at Edith Skov 
har ønsket at fratræde pr. 
30.06.1982, og at der i den 
anledning vil blive søgt om 
en afløser. 

Diverse prisjusteringer - fo- 
retaget siden sidste møde - 
blev nævnt. 

Udleveringen fra køkkenet til 
funktionær-spisestuen blev 
drøftet. 

Helmuth Hansen taler med ren- 
gøringsselskabets inspektør 
om rengøringen af gulvet i 
omklædningsrummet. 

Der søges ekspert-udtalelser 
om varmtvandsreguleringen 
til baderummet (HH). 

- Hvorfor kigger du altid op og ned 
ad det hus, når du går forbi det? 
- Jo, for oppe på fjerde sal bor min 
fætter, og han siger altid: 
- Kig op, når du kommer forbi.   

Indbydelse 

til 
Skydning 

  

Efterårsturnering i Aalborghal- 
lens Skydebaner: 

September: 

Tirsdag d. 1., 1505 
Onsdag dd, 24 Fy Toy 

Oktober: 

Tirsdag d. 6., 20.… 
K Onsdag d. sv Ms: Pos 

November: 

Tirsdag d. 3., 
Onsdag dd. 4., 11., i 

ru
 

co
 

w 

" 

December: 

Tirsdag d. 1., 
Onsdag d. 2., 9., 

fra kl. 18.00 til kl. 22. 

e
s
 

n
å
 

23, 

27; 
28, 

24. 
25, 

00 

eds 
s 30: 

HUSK skivesalget slutter kl. 21.00 

Vi ses i Aalborghallens Skyde- 
baner - husk at tage hele fami- 
lien med! 

Yderligere oplysninger hos Calle. 

SKYDEUDVALGET 

Stof til december-nummeret af 
NORDEN-0BS skal være redaktionen 
i hænde senest 26. november. 
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sport 
FODBOLD 

Hermed bringes slutstillingen i 
5-mands og 11-mands fodboldtur- 
neringen: 

5-mands: 

A-rækken: (14 kampe) 

Hold Point Mål 

VOLVO 24 78 - 25 
KIK 20 73 - 28 
AKAFA 20 54 - 29 
NORDEN 13 40 - 70 
RUSTANI 12 49 - 52 
ABIF 8 35 - 46 
AJKI 7 31 = 68 
TT 'GUTE 6 41 - 76 

Nedrykkere: AJKI og T.T. COIL 

11-mands: 

A-rækken: 

Hold Point Mål 

APSI 26 56 - 13 
AUCI 1 22 38 - 5 
NORDEN 22 42 - 18 
APCF 12 23 = 29 
DDB 10 42 =— 34 
NB 10 34 - 40 
FDB 2 z 17 - 68 
BILKA 6 17 - 62 

Oprykkere: APSI og AUCI 1 
Nedrykkere: FDB 2 og BILKA 

Aalborg Firmasports indendørs- 
turnering bliver afviklet decem- 
ber-januar, og vi forsøger i år 
med 2 seniorhold og 1 old boys- 
hold. 

BOWLING 

Idrætsklubben har udvidet sine 
sportsaktiviteter til også at om- 
fatte bowling. 

Dette foregår på den måde, at 
vedkommende, der er interesseret 
i bowling, henvender sig i Bow- 
lingcentret ved Løvvangsskolen, 
får tildelt træningstid og beta- 
ler for antal timer. Klubben gi- 
ver et tilskud på 10 kr. pr. ti-   

me. Kvittering skal medfølge fra 
Bowlingcentret. 

Pris pr. time ca. 28 kr. 

Yderligere oplysning hos Calle. 

AKTIVITETSLISTE FOR IDRÆTSFORE- 
NINGEN NORDEN 
  

Fodbold: 

Viktor Pedersen 
Norden tlf.: 13 33 33, lokal 39 
Privat tlf.: 28 64 07 

Badminton: 

Træning hver onsdag på Vester- 
kærets skole kl. 16.00 - 18.00, 
østre sal. 

Calle 
Norden tlf.: 13 33 33, lokal 42 
Privat tlf: 18 53 19 

Billard: 

John Bach 
Norden tlf.: 13 33 33, lokal 37 
Privat tlf.: 12 30 85 

Bordtennis: 

Jens Jørgen Nielsen 
Norden tlf.: 13 33 33, Tokal -39 
Privat tlf.: 18 53 63 

Træningsloøkalet på NORDEN er 
åbent hver firsdag og torsdag 
fra kl. 18.00 
  

  
  

    

- Kunne du ikke have nået at 
få den vekslet inden kampen?


