
NOR ØEN jk Sa 
Å 

' | 

mi rr rr kn… 

Nr. 6 - dec, MASKINFABRIKKEN. NORDEN - AALBORG 
1981 - 11. årg. 

  

  

  

En aktivitet på NORDEN, 

der kun gav besværligheder 

(se side 3)
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Ansvarsh. redaktør 
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Redaktionsudvalg 

Peder Christensen 
Tage Hansen 
Knud V. Jensen 
Mogens Sall 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Daglig dont på NORDEN 
1981 gav fuld beskæf- 
tigelse på NORDEN. 
Fuld beskæftigelse er 
een af forudsætninger- 
ne for et positivt 
driftsresultat, som 
igen er en livsbetin- 
gelse for virksomhe- 
dens overlevelse. 

NORDEN har nu gennem 
en årrække haft fuld 
beskæftigelse. Det 
kan vi alle være til- 
fredse med. Krisen, 
som har ramt mange 
andre virksomheder og 
deres medarbejdere, 
er det hidtil lykkedes 
at styre udenom. 

Selv om vi således har 
haft mere stabile be- 
skæftigelsesforhold 
end de fleste, må vi 
ikke tro, at dette er 
en selvfølge. NORDEN 
er ikke hævet over de 
økonomiske naturlove. 
NORDEN er ikke fredet, 
men underkastet samme 
ubønhørlige vilkår 
som det øvrige er- 
hvervsliv. Vi mærker 
jo også hver dag skær- 
pet konkurrence og 
stigende krav. 

Ordrehorisont 
på 4 måneder 
Det har været NORDENs 
strategi at udnytte 
evnen til fleksibili- 
tet, og derfor har vi 
søgt at sprede os over 
et bredt arbejdsfelt. 
Det har vist sig riq- 
tigt. Nedgange inden 
for nogle arbejdsområ- 
der er derved ofte 
blevet kompenseret 
gennem større aktivi- 
tet inden for andre 
områder. 

Ledelsen forventer,   

at også det kommende 
år vil give arbejde 
til alle hænder. Men 
forventninger alene 
gør det ikke. Fuld 
beskæftigelse er ikke 
noget, der kommer, 
blot man knipser med 
fingrene i luften. 
Vi har i øjeblikket 
ordrer til godt 4 må- 
neders produktion, og 
een ting er i hvert 
fald givet: Der skal 
kæmpes hårdt for at få 
fat i den resterende 
ordremængde, som skal 
til, for at hele vort 
apparat kan fungere 
det nye år igennem. 

Holde omkost- 
ningerne hede 
Der optræder stadig 
nye farer og ændrin- 
ger i omgivelserne, 
som påvirker vore mu- 
ligheder for at få 
ordrer. Disse forhold 
må vi indstille os på 
og tilpasse os. Almin- 
deligvis ligger det 
uden for vore mulig- 
heder at ændre på for- 
holdene. Som den ud- 
vikling, der bevirker, 
at stadig flere pro- 
dukter inden for "vort 
område" produceres i 
udlandet på grund af 
kundekrav. 

Vor konkurrencesitu- 
ation påvirkes af rå- 
materialepriser, som 
er i stærk stigning. 
I løbet af 1981 er 
stålplader og flad- 
jern allerede steget 
35 %, og der varsles 
yderligere stigninger 
på godt 20 % på tærsk- 
len til det nye år. 
Det siger sig selv, 
at det ikke bliver 
lettere at konkurre-



re - specielt med 
udenlandske virksom- 
heder, som ikke er 
underkastet samme 
stigninger. 

For at komme helskin- 
dede gennem 1982 må 
vi stadig øge effekti- 
viteten og holde om- 
kostningerne i ave. 
Vore omkostninger be- 
står i overvejende 
grad af lønninger, og 
derfor kan alle med- 
virke til, at der kom- 
mer mest mulig produk- 
tion ud af lønkroner- 
ne. Kun gennem konkur- 
rencedygtighed kan vi 
opnå fuld beskæftigel- 
se og derved sikre 
NORDENS overlevelse 
fremover. 

Ledelsen vil med det- 
te takke for god ar- 
bejdsindsats og godt 
samarbejde i det for- 
løbne år og ønske al- 
le medarbejdere og 
deres familier en glæ- 
delig jul og et ar- 
bejdsfyldt år. 

duleferig 
Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
ferie i tiden 24. de- 
cember 1981 - 3. ja- 

nuar 1982, begge dage 
inklusive.   

Som det fremgår af 
billedet på forsiden, 
har det set rigtig 
slemt ud, mens ned- 
gravningen fandt sted 
ud for kontorbygnin- 
gen; jå, de gener, 
der opstod, var fak- 
tisk ikke så lidt 
større, end vi på for- 
hånd havde forventet. 

Vejrliget og bestem- 
melsen om at sænke 
grundvandstanden var 
medvirkende årsager 
til at gøre forholdene 
så slemme, at vi fak- 
tisk måtte vade gen- 
nem flere centimeter 
pløre for at komme ind 
på fabrikken og på 
kontoret. De slanger, 
som entreprenøren aåan- 
vendte til fjernelsen 
af det oppumpede vand, 
havde hist og her en 
læk, så man kunne og- 
så risikere at få et 
brusebad undervejs. 

Nu er det værste over- 
stået, og man går i 
gang med retablerin- 
gerne. 

Ledningsnedgravningen 
fortsætter ned ad 
Skydebanevej, som vil   

blive afspærret for 
trafik i nogle måne- 
der. Her vil arbejdet 
blive påbegyndt ved 
svinget mod nord, og 
det hul, der er ud 
for portnerlogen, vil 
først blive dækket 
til, når de 2 lednin- 
ger kan sammenkobles 
her. Udgravningen vil 
blive forsvarligt ind- 
hegnet og vil ikke 
komme til at genere 
den normale tilkørsel 
til fabrikken, som 
snarest vil kunne gen- 
åbnes - dette er må- 
ske allerede sket, in- 
den dette OBS-nummer 
udkommer, 

Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at 
takke medarbejderne 
for den overbærenhed, 
der er udvist under 
de ekstraordinære 
forhold. Samtidig 
skal der også lyde 
en tak til kommunens 
embedsmænd og til en- 
treprenørens persona- 
le for forståelsen af 
de problemer, der nød- 
vendigvis måtte opstå 
under så stort et år- 
bejde. 

KVJ 
  

 



oamarbejdsudvalg 
Onsdag den 2. decem- 
ber 1981 kl. 15.40 
afholdtes ordinært 
møde i SU. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Til besøget på Værf- 
tet for at se det nye 
Krydstogtskib "Tropi- 
cale" var der udleve- 
ret 450 billetter til 
medarbejdere og deres 
familie. Besøget blev 
en succes. 
Aktietegningen i for- 
bindelse med FLS” ju- 
bilæum har resuTteret 
1, at 44 % af medar- 
bejderne har tegnet 
aktier. 
Stempelurene på Rørdal 
vIT blive flyttet. 

Forskellige udvalg 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde T6. novem- 
ber. 
På Mogens Salls fore- 
spørgsel svarede Fre- 
de Jensen, at begge 
medlemmer af sikker- 
hedsgruppen på udear- 
bejde fremover vil 
komme med som gæster 
til SiU-mødet hver an- 
den gang. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde T- novem- 
ber. 
Der er fremkommet for- 
slag om en udvidelse 
af kantineudvalget med 
2 medlemmer repræsen- 
terende henholdsvis 
arbejdsmændene og 
funktionærerne, såle- 
des at udvalget i hø- 
jere grad repræsente- 
rer brugerne af kan- 
tinen, hvilket SU var 
enige i. 
Alle afdelingsudval 
har afhoTdt møde si- 
den sidste SU-møde. 

Å 
  

I forbindelse med 
fremstilling af skibs- 
sektioner vil man se 
på mulighederne for 
en forbedring af svej- 
seplanen ved brokra- 
nen. 
Loftudsugning af svej- 
serøg i hal $ er be- 
vilget. 
Svejsekursus for med- 
arbejdere på udear- 
bejde vil blive ar- 
rangeret, og Ivan Høn- 
ge har talt med Speci- 
alarbejderskolen, hvor 
der er pladser både i 
januar og februar. 
Mogens Sall bad om, 
at også medarbejderne 
på udearbejde kommer 
i betragtning ved ud- 
dannelsen til offshore- 
arbejde. W. Kok oply- 
ste, at til det først- 
kommende kursus er 
tilmeldt 10 svejsere 
fra fabrikken, som i 
forvejen beskæftiger 
sig med svejsearbejde 
og allerede har fået 
videregående uddannel- 
se. 
Frede Jensen nævnte, 
at offshore kvalitets- 
mæssigt er et meget 
krævende område, og 
vi håber at komme ind 
i dette arbejde som 
underleverandør, hvil- 
ket kræver en stor 
indsats fra alle im- 
plicerede. Det vil væ- 
re en fordel for os 
at "være med" fra 
starten. 
Ferieudvalget har ik- 
FE KUNTElGe Del enig-= 
hed om en ferieplan 
for ferieåret 1982/83. 
Ledelsen har af hensyn 
til fabrikkens tarv 
besluttet Som sidste 
år at holde samlet 
sommerferielukning i 
ugerne 27, 28 07 29; 
og derudover vil der 
være ferielukning 21. 
maj (dagen efter Kri-   

sti Himmelfartsdag) 
samt 24. - 31. decem- 
ber, hvorefter der vil 
være 5 dage til fri 
disposition. Denne fe- 
rieplan gælder for bå- 
de fabrikken og udear- 
bejde. 
Det er hensigten også 
fremover at holde sam- 
let sommerferieluk- 
ning i 3 uger. 
SU tog ferieplanen til 
efterretning. 
Medarbejderhåndbogen 
er gennemgået af ud=- 
valget, og der er kun 
enkelte ændringer ud 
over ændringer inden 
for det sikkerhedsmæs- 
sige område. 
Forslagskasseudvalget 
afholdt møde 2. decem- 
ber. Der vår kun ind- 
kommet 1 forslag, som 
udvalget vil se nærme- 
re på. Der efterlystes 
flere forslag til for- 
slagskassen, f.eks. i 
forbindelse med spørgs- 
målet om, hvorledes 
omkostningerne kan 
holdes nede, så kon- 
kurrencedygtigheden 
og effektiviteten kan 
gøres større. 

  

  
     



  

Ordre- og produk= 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse t 0 
mand i 1. kvartal 
1982 (65 %), i maskin- 
værkstedet til 5 mand 

og i montage- 
værkstedet ti mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
TIT T7 mand i 2 uger; 
på Dania til 4 mand i 
d uger, på DEF til 4 
mand i 4 uger, på Nor- 
den til 3 mand i 8 
uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigeTrse til 1 mand i 
10 måneder (Ægypten), 
1 mand i 5 måneder 
(Benin), 3 mand i 6 
uger (Spanien), 1 mand 
i 6 uger og 2 mand i 
4 måneder (Mexico). 
Frede Jensen fremvi- 
ste en oversigt over 
beskæftigelsen i de 
enkelte værksteder. 
Der vil fremover fra 
FLS blive givet en 
forhåndsorientering 
om, hvad der kan for- 
ventes af ordrer fra 
FLS, dersom det rent 
konkurrencemæssigt er 
muligt at være med. 
Angående udearbejde 
oplyste Ivan Hønge, at 
man er i gang med de 
ordrer, der står i or- 
drebogen, og åt der er 
få opgaver inden for 
synsvidde. Man håber 
også på at få en læn- 
gere arbejdshorisont 
på Dania. 
WH. Kok oplyste vedrø- 
rende FLS-arbejde, at 
kravene om fremstil- 
ling i kundeland fort- 
sætter, hvilket berø- 
rer de danske FLS-ma- 
skinfabrikker. Det er 
i stigende grad påkræ- 
vet at finde andre op- 
gaver, og her er det 

  

  

en fordel, åt Norden 
har oparbejdet andre 
markeder; således er 
der som tidligere 
nævnt truffet en af- 
tale om fremstilling 
af skibssektioner i 
1. halvår 1982. 
I forbindelse med 
offshore-arbejde har 
Norden haft besøg af 
repræsentanter for 
Danbor. Der er nedsat 
en projektgruppe på 
fabrikken, der skal 
tage sig af kvalitet 
og styring i forbin- 
delse med det forven- 
tede offshore-arbejde. 
I forbindelse med mu- 
lighederne for ordre- 
tilgangen næste år 
nævnte W. Kok stålpri- 
serne, der i høj gra 
påvirker vor konkur- 
rencedygtighed. Disse 
priser har været meget 
stabile i mange år, 
men er allerede i år 
steget med 35 % og vil 
omkring nytår stige 
med yderligere 20 %. 
Der er modtaget rekla- 
mationer over leveret 
gods, herunder over- 
fladebehandling. 
W. Køk påpegede, at 
det er af afgørende 
betydning for vore 
fremtidige ordremulig- 
heder, at de maskiner 
og stålkonstruktioner, 
vi leverer, er fuld- 
stændig i orden, og 
alle medarbejdere må 
være med til at sørge 
for, at kvalitetsnor- 
merne overholdes. I 
den forbindelse har vi 
henvendt os til in- 
spektionsafdelingen 
hos FLS for i samar- 
bejde med dem at finde 
frem til det bedst mu- 
lige inspektions- og 
kvalitetsniveau. 
I forbindelse med re- 
klamationerne påpege- 
de Tage Hansen, at de- 
lene, der skal males, 
ofte står udendørs i 
14 dage, hvorved de 

bliver rustne, og end-   

videre foreslog han 
at lade alle dele 
sandblæse. 
Et spørgsmål om an- 
tagelse af lærling 
blev henvist ti ær- 
lingeudvalget. 
Investeringer: Automat- 
ensretter, svejse- 
transformer i hal P, 
installation for val- 
se, tegnebord og teg- 
nemaskine, magnetplan 
til fræser, køle- og 
fryseskab til kanti- 
nen. 

Eventuelt 

W. Kok takkede SU for 
et godt arbejde i det 
forløbne år. Vi kan 
glæde os over, at der 
har været fuld beskæf - 
tigelse på fabrikken 
i 1981 - og det er 
ikke en selvfølge i 
dagens Danmark. Fa- 
brikken har forstået 
at tilpasse sig de 
meget forskelligarte- 
de ordremuligheder, og 
det skyldes i høj grad 
det gode sammenhold oq 
samarbejde omkring ar- 
bejdsopgaverne. 

Mødet hævet kl. 17.35. 

Forslagskasse 
Udvalget afholdt 
møde 02.12.1981. 

Indkomne forslag: 

Nr. 7902 
Spændejern til brug 
ved afkortersaven, 
således at der kan 
spares savblade.
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Ovenstående forespørg- 
sel blev selvfølgelig 
besvaret seriøst, idet 
man meddelte brevskri- 
veren, at Pars Dan var 
blevet fusioneret med 
NORDEN, men vi vedlag- 
de besvarelsen nogle 
brochurer såvel fra 
Pars Dan som fra NOR- 
DEN. 
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Kort tid efter modtog 
vi 30 tilsvarende fo- 
respørgsler på sam- 
me trykte postkort. 
Afsenderne er 15-16 
år og går givet i 
samme skole. Vi er 
nu i gang med at 
finde materiale som 
besvarelse til alle 
disse forespørgsler.   

Tropicale” 
Til Aalborg Værfts 
nybygning nr. 234, 
krydstogtslineren 
af ovennævnte navn, 
har NORDEN leveret 
65 skibssektioner, 
svarende til 2.000 t. 

Der var derfor udtalt 
interesse for at få 
lejlighed til at se 
det nu færdige skib, 
og med stor velvilje 
fra værftets side 
blev tilladelsen gi- 
vet for medarbejder- 
ne med familie til 
at bese skibet søn- 
dag den 29, november, 
og interessen var så 
stor, at der blev ud- 
leveret 450 adgangs- 
billetter. 

Det var et imponeren- 
de syn, og efter at 
have set det flydende 
hotel, der skal sejle 
mellem Florida og De 
Vestindiske Øer, kun- 
ne man godt tænke sig 
november-vejret i Dan- 
mårk ombyttet med en 
ferietur med "Tropi- 
cale", men efter at 
have optalt ens 1li- 
kvide midler efter 
hjemkomsten blev min 
kone og jeg enige om, 
at vi var nødt til at 
overvintre i Danmark. 

KVJ 

Personalla 
Fødselsdage 

Bent E. Jørgensen 
fylder 50 år 28.01.82 

Peter Højslet 
fylder 50 år 25.02.82



FLS-jubilæegt 
Da selve jubilæumsda- 
gen (2. januar) er en 
lørdag, vil hovedkon- 
toret markere dagen 
med en reception man- 
dag den 4. januar 
1982. 

På bestyrelsesmødet 
18.11.81 blev god- 
kendt følgende marke- 
ringer på NORDEN: 

Tirsdag den 5. januar 
samles medarbejderne 
i kantinen kl. 15.00, 
hvor der vil blive 
serveret pølser og 
ØT= 

Onsdag den 6. januar 
er fridag for medar- 
bejderne med fuld løn- 
kompensation, og fra 
kl: 10700 TT 14500 
afholdes en reception 
i kantinen. 

På et senere tidspunkt 
VI -jubilæumsf11- 
men blive vist for 
medarbejderne med hus- 
stand. 

Medarbejdere, pensio= 
nister og pensionist- 
enker vil direkte fra 
FLS modtage meddelel- 
se om det tildelte 
gratiale. 

Til de samme er omdelt 
jubilæumsskriftet "., . 
og således skete det", 
skrevet af professor 
B. J. Rambøll, en ju- 
bilæumskalender og en 
jubilæumsudgave af 
FLS-Orientering. 

Da der fra forskellige 
sider har været udtalt 
ønske om at få kend- 
skab til NORDENS bro- 
gede historie, har 
man benyttet lejlig- 
heden til i forbindel- 
se med jubilæet at ud-   

  

give en del af dette 

stof som en særudgave 
af OBS, og denne ud- 
sendes sammen med det- 
te nummer. 

Arientering fra 

bestyrelsesmødet 

18.11.1981 
Onsdag den 18. novem- 
ber 1981 afholdtes 
møde i Maskinfabrik- 
ken NORDENS bestyrel- 
se. 

Der blev fremlagt et 
foreløbigt regnskab 
for 1981 og et drifts- 
budget for 1982. 

Det foreløbige resul- 
tat for 1981 forventes 
at blive lidt bedre, 
end der var forudset 
i budgettet for 1981. 

For 1982 er der i bud- 
gettet regnet med sam- 
me aktivitet som for 
indeværende år, og 
der forventes også 
omtrent samme netto- 
resultat, idet der 
blev gjort opmærksom 
på, at der endnu ik- 
ke foreligger ordrer 
svarende til den ful- 
de beskaftigelse, og 
åt der forudses uæn- 
drede hårde konkurren- 
ceforhold, 

I forbindelse med gen- 
nemgangen af budgettet 
fremhævede Peder H. 
Christensen de besvær- 
ligheder, der i dag 
er i pladeafdelingen, 
bl.a. i forbindelse 
med skærebrændingen, 
og Mogens Sall frem- 
førte ønsket om på 
længere sigt at få 
bedre faciliteter for 
maleafdelingen.     

Under ledelsesberet- 
ningen besvaredes nog- 
le spørgsmål, der blev 
stillet af Mogens Sall 
i forbindelse med ude- 
arbejdsafdelingen. 

Et af ledelsen frem- 
lagt program for mar- 
keringen på NORDEN af 

FLS” 100 års jubilæum 
blev godkendt. 

Sluttelig orienterede 
formanden om den ma- 
skinfabrik, som FLS 
opfører i Mexico. 

Høj orden til 
Årnth-Jensen 
Formand for bestyrel- 
sen for F. L. Smidth 

& C0.… 
direktør 
N. Arnth- 
Jensen, 
blev den 
14. okto- 
ber kaldt 
til Amali- 
enborg for 

af dronning Margrethe 
at modtage Storkorset 
af Dannebroøgsordenen. 
Den høje orden er en 
anerkendelse af Arnth- 
Jensens store indsats 
for dansk erhvervs- 
liv. = I forvejen var 
direktør N. Arnth- 
Jensen Kommandør af 
1. gråd. 

Direktør N. Arnth-Jen- 
sen blev den 1. de- 
cember af sparekassen 
Bikuben udnævnt til 
Årets sparemand 1982. 
Udnævnelsen fandt sted 
ved en højtidelighed, 
der bl.a. blev over- 
været af dronning 
Ingrid.



Ben gamle Bogholder orienterer 

  

Som det blev nævnt i sidste ori- 
enteringsartikel, er det nødven- 
digt i forbindelse med en virksom- 
heds start at investere (anbringe 
kapital) dels i bygninger og ma- 
skiner og dels i driftsmidler 
(råmaterialer, værktøjer o.s.v.). 
For at følge med udviklingen må 
investeringerne i anlæg endvidere 
foretages løbende. 

Når en virksomhed køber et pro- 
duktionsmiddel (f.eks. en maski- 
ne), registreres udgiften straks 
i regnskabet, men da maskinen jo 
normalt ikke er nedslidt i løbet 
af et regnskabsår, er det natur- 
ligt at fordele anskaffelsesom- 
kostningen over flere regnskabs- 
perioder for herigennem at få et 
realistisk billede af produk- 
tionsomkostningerne i de enkelte 
år. Fordelingen sker i form af 
AFSKRIVNINGER, I praksis sker det 
ved, at indkøbet debiteres et an- 
lægsaktiv som et formuegode, og 
de årlige afskrivninger kredite- 
res så løbende formuegodet til 
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debet for det pågældende års ka- 
pacitetsomkostninger. 

(Udtrykket AFSKRIVNINGER anvendes 
normalt i forbindelse med forrin- 
gelse som følge af slid og ælde 
af et anlæg, medens udtrykket 
NEDSKRIVNINGER normalt udtrykker 
et konstateret/truende tab på et 
formuegode, f.eks. tab på lager- 
varer eller på debitortilgodeha- 
vender). 

Straks efter anskaffelsen af et 
anlæg må virksomheden vurdere 
dets levetid, således at afskriv- 
ningerne kan komme i størst mulig 
overensstemmelse med den faktiske 
nedslidning. 

Levetiden kan udtrykkes enten i 
antal år, hvilket vel nøk er det 
mest normale, antal driftstimer 
eller antal producerede enheder. 
For bygningers vedkommende vil 
afskrivningerne normalt strække 
sig over et større antal år, idet 
nedslidningen heraf vil ske noget 
langsommere end for maskiner. 

I forbindelse med beregningen af 
en maåskines levetid bør tages 
hensyn til 3 faktorer: 

1. Den fysiske nedslidning (det 
kan ikke mere betale sig at 
reparere maskinen) 

2. Den tekniske forældelse (det 
er nødvendigt med udskiftning 
for stadig åt være konkurren- 
cedygtig). 

3. Den økonomiske forældelse (pro- 
duktet, man fremstiller, be- 
regnes kun at kunne sælges i 
et begrænset antal år). 

I den i år vedtagne "Lov om visse 
selskabers aflæggelse af årsregn- 
skab m.v." omtales afskrivninger 
under & 28: 

"Anskaffelses- eller kostprisen 
for anlægsaktiver med en begræn- 
set brugstid skal formindskes med



afskrivninger, der tilsigter en 
systematisk afskrivning af akti- 
verne over deres brugstid." 

Det ligger således op til firmaet 
selv at tage stilling til, hvor 
stor den kontinuerlige afskriv- 
ning skal være, for at hvert en- 
kelt anlæg kan være afskrevet o- 
ver den forventede brugstid, og 
der foreskrives ikke en bestemt 
afskrivningsmetode, men både for 
bygningers og maskiners vedkom- 
mende vil der - som ovenfor 
nævnt - normalt regnes med en 
beregnet levetid i et vist antal 
år, og man anvender så konstante 
afskrivninger pr. år, svarende 
til samme procent af anskaffel- 
sesprisen, som regnskabsperioden 
udgør af anlæggets beregnede lJe- 
vetid (f.eks. 10 års levetid = 
10 %7”s årlig afskrivning og 
5 års Tevetid = 20 %"”s årlig 
afskrivning). 

Skematisk oversigt over konstante 
afskrivninger over 10 år 

fra Pågældende 
kuld års afskrivninger 

Maskinens 
bogførte værdi 

  

     

  

   

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 
Indkøb 1.år 2.år 3.år 4 år 5,år 6.år 7.år 8.år $9.år 10.år 

Afskrivning ialt efter 10 år: kr. 100.000 

Dansk skattelovgivning anerkender 
afskrivninger som produktionsom- 
kostninger på samme måde, som man 
anerkender udgifterne til løn, 
materialer og andre kapacitets- 
omkostninger. 

De skattemæssige afskrivninger på 
bygninger sker normalt som kon- 
stante afskrivninger over 20-30 
år. Derimod gælder en særlig 
skattemæssig regel for maskiner, 
inventar o.lign, = den såkaldte 
SALDOMETØODE. Hovedreglen heri er, 
at man på selvangivelsen kan af- 
skrive indtil 30 % af den samlede   

bogførte restværdi, d.v.s. an- 
skaffelsespriserne minus tidli- 
gere års afskrivninger. 

Denne regel giver således høje 
afskrivningsbeløb i anskaffel- 
sesåret og de første år derefter. 

Denne skematiske oversigt illu- 
strerer fremgangsmåden: 

Fr Maskinens bogførte 
i værdi i regnskabet 

Pågældende års 
skattemæssige afskrivning 

   

    

0 == == 

Indkøb 1,år 2 år Xår 4 år 5. år 6. år 7.år 8.år Sår 10.år 

Samtet afskrivning efter 10 år: 97.275 kr, 

Efter det 2. år vil anlægget alt- 
så være afskrevet til knap halv- 
delen af anskaffelsesprisen (ef- 
ter den konstante afskrivnings- 
metode vil der - ved 10 %7s år- 
lig afskrivning - gå 5 år, før 
dette er tilfældet). 

I virksomhedens kalkulationer vil 
man altid anvende den konstante 
afskrivningsmetode. 

Uens regler for afskrivningerne i 
regnskabs- og skattelov bevirker, 
at der vil være forskel mellem et 
firmas officielle regnskaber og 
dets til beskatning indsendte 
regnskaber. 

Efter nu i de 3 første oriente- 
ringer at have omtalt emner med 
tilknytning udelukkende til fir- 
maåaets driftsresultat vil de kom- 
mende emner have tilknytning 
såvel til drifts- som til status- 
mæssige poster. 

Et årsregnskab består jo som be- 
kendt af 2 dele: 

En resultatopgørelse (driftsregn- 

skab), der balancerer ved at ud- 
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vise årets driftsresultat (over- 
eller underskud). 

En balanceopgørelse (statusover- 
sigt), der pr. afslutningsdatoen 
viser firmaets formue, gæ og 
egenkapital. 

Denne orientering skal dog af- 
sluttes med en kort omtale af en 
regnskabspost, der for firmaet er 
neutral, nemlig MOMS”en. 

I de fakturaer, firmaet modtager, 
er til købsbeløbene lagt 22 %"s 
MOMS (= indgående M), medens fir- 
maået ved faktureringen til sine 
kunder må tillægge 22 %7s MOMS 
(= udgående M). 

MOMS”ens fulde navn er merværdi- 
afgift og har nu været gældende 
i Danmark i 16 år, idet den i 
1965 afløste den såkaldte OMS 
(engros-omsætningsafgift). 

EKSEMPEL: 

Der købes en vare til 

  

Som nævnt er merværdiafgiften ind- 
rettet således at forbrugsbeskat- 
ningen for erhvervsvirksomheder- 
ne er neutral. Kun rent admini- 
strativt mærker virksomhederne 
til MOMS”en, som først bliver til 
omkostning i forbrugerleddet. For 
at opnå neutraliteten omfatter 
afgiften principielt alle varer 
og tjenesteydelser og i alle pro- 
duktions- og handelsled. 

Alle MOMS-registrerede virksomhe- 
der kan fradrage indgående MOMS 
på de køb, virksomheden foretager, 
men skal gennem eget salg opkræve 
udgående MOMS. 

En virksomheds netto-MOMS svarer 
således til den merværdi, pro- 
duktet har fået ved firmaets for- 
ædlingsproces. Netto-MOMS7”en ind- 
betales til Toldvæsenet - normalt 
i forbindelse med kvartalsvise 
opgørelser. 

Efter produktforædlingen sælges 
varen videre til 

Firmaets gæld til Toldvæsenet: 

Indgået afgift 
Udgået afgift 

kr. 100 
+ 22 % MOMS - 22 

kr. 122 

kr. 250 
+ 22 % MOMS - 55 

kr: 305 

kr. 22 
- 55 

Netto at betale: kr. …Å33 

 



  

Fra 

sikkerhedsfronten 
Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
den 16. november 1981 
kl; 15/40; 

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

tær) 

Gæst: 
Frits Jensen, elektr. 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde vel- 
kommen, specielt til 
Frits Jensen, og gik 
dernæst over til 1. 
punkt på dagsordenen, 

Toøbaksrygning. 
Det blev vedtaget, at 
der ikke må ryges un- 
der mødet. 

Instruktion/periodisk 
srtersyn: 

en nedsatte arbejds- 
gruppe har nu udar- 
bejdet nye retnings- 
linier, som er blevet 
godkendt af Siv. Dis- 
se retningslinier vil 
blive udsendt til sik- 
kerhedsgrupperne og 
er gældende pr. 
01.01.1982. 

nikker hedsbøger. 
eferat fra bøgerne 

udsendes fremover til 
SiU-medlemmerne sam- 
men med mødeindkaldel- 
sen, Referat til det- 
te møde blev oplæst 
af Frede Jensen og 
godkendt.   

Uanmeldt inspektion. 
Der var ikke de store 
problemer denne gang; 
men det skulle der jo 
heller ikke være, når 
alle medarbejderne 
gør en indsats! 

Indtrufne ulykker. 
30.09.8T, hal 5, Uden- 

dørs-plan: 
Afkørtning af profil- 
jern. Under vending 
af et stykke profil- 
jern fik tilskadekom- 
ne højre fod i klemme 
under profilen. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
ikke benyttet person- 
ligt sikkerhedsudstyr 
samt uheldigt arrange- 
ment. 

Sikkerhedsgruppen an=- 
befaler sikkerheds fod- 
tøj. 

Siden sidste SiU-møde 
har der været sendt 
9 mand til øjenlæge. 

Indkøb af maskiner 
m.m. 
Egon OTesen og FTem- 
ming Jensen vil på 
SiU”s vegne sørge for 
at få købt de rigtige 
briller hjem (briller 
godkendt af Arbejds- 
tilsynet). Dette gæl- 
der både slibe- og 
svejsebriller. 

Der er bl.a. købt en 
svejsekran uden sik- 
kerhedsgruppens med- 
virken; det er for- 
kert, og SiU henstil- 
ler derfor, at sikker- 
hedsgruppe eller afde- 

lingsudvalg tages med   

    
5 &e 

på råd ved fremtidi- 
ge indkøb af maskiner 
m.m. 

Eventuelt. 
rbejdstilsynets rap- 

port blev gennemgået, 
og resultatet af de 
aftalte målinger fo- 
relå. Det viste sig, 
at de hygiejniske 
grænseværdier ikke 
var blevet overskre- 
det. 

Medarbejderhåndbogen 
er under revidering, 
og der er nogle æn- 
dringer vedrørende 
sikkerhed, som SiU 
accepterede. 

Det er aftalt, at 
NORDEN yder tilskud 
på 45 % til indkøb 
af medarbejderes sik- 
kerhedsfodtøj (max. 
kr. 110,-). Endvidere 
er det aftalt, at der 
højst kan gives til- 
skud til indkøb af 
2 par pr. år. Sikker- 
hedsgruppen kan und- 
tagelsesvis anbefaTe 
tilTadelse til indkøb 
af et 3. par sko med 
tilskud. 

Det blev foreslået, 
at udearbejdsafdelin- 
gen tages med i uan- 
meldt inspektion hver 
4. gang. 

Der er tilfredshed 
med den nye ordning 
for indkøb af sikker- 
hedsbriller. 

Mødet hævet kl. 16.50. 
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Kvalitetskrav til svejsning 
Vi er inde i en riven- 
de udvikling, når det 
gælder svejsning. 

Vi har i 1981 haft 
arrangeret nogle kur- 
ser i Mag svejsning 
og lysbuesvejsning. 
Det sidste nye er, at 
vi sender 10 mand på 
kursus i ugerne 50-51, 
som forhåbentlig slut- 
ter af med et certifi- 
kat, der svarer til 
6 G rørsvejsning. 

Det er mit indtryk, 
at der igennem disse 
kurser er opnået en 
bedre kvalitet. Men 
det kan også skyldes, 
at der er mere fokus 
på svejsning end tid- 
ligere. 

Det kan gøres bedre 
endnu uden at forlan- 
ge, det skal poleres; 
dette gælder især ren- 
gøring af svejsning 
og overholdelse af 
a-mål. 

Når vi taler om kvali- 
tetskrav, så er det 
jo ikke noget nyt for 
os. Alt,hvad vi laver 
her på NORDEN, har en 
vis form for kvalitet. 
Selv den simpleste 
ting stiller man krav 
til. Der er andre kva- 
litetskrav end udseen- 
de, man skal være sær- 
deles opmærksom på, 
og det er, når man 
forlanger karakter af 
svejsningen; der kan 
f.eks. stå et QB el- 
ler QC på en FLS-teg- 
ning; dette svarer 
henholdsvis til ka- 
rakter tre og fire. 

Om svejsningen svarer 
til karakteren kan 
undersøges med ultra- 
lyd og røntgen. Hvis 
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ikke svejsningen er i 
orden, kan man hur- 
tigt regne ud, at så 
skal det laves om, og 
det koster tid, pen- 
ge og irritation for 
svejseren, så derfor 
vær meget omhyggelig 
med f.eks. opfugning, 
fuld gennemsvejsning 
samt eventuelt for- 
varmning. 

Det er vigtigt, at 
man ved, hvad de for- 
skellige symboler på 
tegningen betyder, så 
hvis man er det mind- 
ste i tvivl, så spørg 
værkføreren. Samtidig 
er det vigtigt at vi- 
de, hvad materialer 
der arbejdes med; det- 
te står som regel og- 
så på tegningen. Det 
kan gøre ubodelig 'ska- 
de, hvis man ikke bru- 
ger de rigtige til- 
satsmaterialer, f.eks. 
elektroder, tråd til 

KORREKT KANTSØM 

Overflade og form 

- jævn og glat overflade 

- flad eller hul søm 

  

Mag svejsning samt 
pulver-tråd kombina- 
tion. 

Vi har før været inde 
i en række spændende 
opgaver, såsom Goli- 
ath Gøl og gravema- 
skine til Rørdal, som 
det er lykkedes os 
åt få et godt resul- 
tat ud af. Der kunne 
nævnes mange flere 
eksempler. 

Den næste opgave, vi 
går i gang med, bliver 
inden for offshore 
til Aalborg Værft; 
som vi betragter som 
en udfordring. Hvis 
vi hver især dygtig- 
gør os så meget, som 
det er muligt, tror 
jeg på, at vi i fæl- 
les samarbejde kan 
løse de eventuelle 
problemer, som måtte 

komme fremover. 

  

- jævn overgang til grundmateriale 

Betingelser for udførelse af en god kantsøm 

- god tilpasning, så emner ligger an mod 
hinanden 

- elektrodetype og strømstyrke tilpasset 
emne og a-mål



    

KORREKT STUMPSØM 

Overflade og form 

- jævn og glåt overflade 

- flad eller let hvælvet søm 

- jævn og glat overgang til gqrundmaterialet 

  

BINDINGSFEJL 

Beskrivelse 

- meget alvorlig fejl 

- ingen sammensmeltning mellem svejsemetal 
og grundmateriale 

Lad mig lige til slut 
nævne - vi er ikke 
eksperter på svejse- 
området, men vi gør 
en hæderlig indsats 
for at få så megen 
viden om dette emne 
som overhovedet mu- 
ligt. Men da svejs- 
ning er et stort om- 

råde, så vil det og- 
så være svært at væ- 
re ekspert. Vi vil 
også altid kunne 
trække på ekspert- 
bistand udefra, så- 
fremt vi ikke selv 
kan klare problemer- 
ne. 

E. Lyngby Jensen   

Ny 
datoangivelse 
Det er besluttet fra 
1. januar 1982 i al 
korrespondance på 
NORDEN at benytte den 
internationale form 
for datoangivelse, 
d.v.s. i rækkefølgen 
år-måned-dag. 

Eksempel: 

7. januar 1982 = 
1982-01-07 

14. november 1982 = 
1982-11-14 

På rejse 
MEXICO 
Jørgen Frost og 
Allan Hansen rejste 
19. oktober til 
MEXICO. 

SPANIEN 

Bjarne Maylann og 
Kent Erik Nielsen 
rejste medio oktø- 
ber til SPANIEN. 
Kortere varighed. 

Leif Hansen, Chri- 
stian Larsen og Hans 
Jørgen Larsen rejste 
medio november til 
SPANIEN. Kortere va- 
righed. 

13



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 
17. november 1981. 

1. Ved gennemgang af referatet 
fra sidste møde bemærkedes, 

at der stadig er en vis util- 
fredshed med rengøringen - 
specielt i bade- og omklæd- 
ningsrummene, 

at ekspertudtalelsen om varmt- 
vandsreguleringen i bade- 
rummet (fra Carl Christen- 
sen & C0,) siger, at der ik- 
ke kan gøres mere, end det 
der er gjort med den in- 
stallerede cirkulations- 
pumpe. 

Endvidere drøftedes endnu en 
gang køkkenets udlevering til 
funktionær-spisestuen. 

2. På et klubmøde har smedene 
vedtaget at henstille til kan- 
tineudvalget, at der kun for- 
handles URBAN-produkter i kan- 
tinen. Der var i udvalget 
enighed om, at der altid vil 
blive udleveret URBAN-produk- 
ter, når man ikke beder om et 
specielt mærke, men man vil 
dog stadig forhandle andre 
bryggeriers produkter - denne 
afgørelse blev meddelt Edith 
Skov. 

3. Gennemgang af kantineregnska- 
bet pr. 30.09.1981. 

4. I anledning af, at receptionen 
på NORDEN i forbindelse med 
FLS” 100 års jubilæum påtæn- 
kes afholdt i kantinen, er der 
bevilget beløb til maling af 
garderobe og dametoiletter, 
Arbejdet hermed er ved at være 
afsluttet. 

Stof til marts-nummeret af 
NORDEN-O0BS skål være redaktionen 
i hænde senest 11. februar. 
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Medarbejderaktier 
Af NORDENs medarbejdere med over 
2 års anciennitet, der var teg- 
ningsberettigede, i alt 206, har 
91 - svarende til 44 % - benyttet 
sig af tilbudene, således at der 
i forbindelse med: 

retten til jubilæums- 
tegningen indgår kr. 243.000 

retten til tegning af 
max. 2.000 kr. indgår kr. 164.000 

I alt: kr. 407.000 

For ikke at tabe tegningsretten 
skal totalbeløbet være fuldt ind- 
betalt inden udgangen af januar 
måned 1982. Indbetalingen kan en- 
ten finde sted direkte ved kas- 
sen på lønningskontoret eller ved 
træk i løn/gage. Dersom man øn- 
sker sidstnævnte betalingsmåde, 
bedes dette snarest meddelt løn- 
ningskontoret. 

I selvangivelsen for 1982 skal 
det skyldige beløb anføres som 
gæld (indbetalingen finder jo 
først sted i 1982), medens akti- 
erne skal medregnes som formue 
til dagskursen pr. 31.12.1981. 

KVJ 

Ferig 1982 
Ferie i 1982 er fastsat som føl- 
ger: 

Fast fabrikslukning i uge 
27, 28 oq 29 (3/7 - 2577). 

Følgende "indeklemte" dage dæk- 
ker den ene uges ferie: 

fredag den 21. maj (dagen efter 
Kristi Himmelfartsdag) 

fredag, mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag og fredag den 24., 27., 
28.5 29., 30. og 31. "december 
(Julen) 

5 dage til fri disposition.



  

Endnu en gang kunne 
festudvalget melde 
fuldt hus ved idræts- 
klubbens fest i sel- 
skabslokalerne; ikke 
mindre end 80 perso- 
ner havde meldt deres 
ankomst, og med DJIN- 
GO TRIOEN i topform 
blev der danset og 
sunget til langt ud 
på natten. 

Traditionen tro blev 
der uddelt pokaler 
til klubmestrene i 
de forskellige sports- 
grene, og de er som 
følger: 

Årets fodboldspiller: 
TT mands: Leif Hansen 
5 mands: Frits Peder- 

sen 

Bordtennis: 
Jørgen Lyngby Jensen 

Billard: 
CarT Johan Jensen 

Badminton: 
Torben Asp 

Aalborg Firmasports 
lokaler fik Idræts- 

rakt et diplom for   Ved en sammenkomst i 

klubben Norden over- 

det vundne forårsme- 

  

Masser af mundgodter til gutterne 

sterskab i bordtennis 
samt en pokal for en 
puljesejr i indendørs 
fodbold. Endnu to go- 
de sager til vort po- 
kalskab i kantinen. 

  
Fest og stemning på dansegulvet
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