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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Konkurrencedygtige 
priser er en forudsæt- 
ning for opretholdelse 
af fuld beskæftigelse 
og dermed tryghed på 
arbejdspladsen. 

Så simpelt kan den 
sammenhæng, der gæl- 
der for NORDEN, ud- 
trykkes. 

For de produkter, vi 
fremstiller, gælder 
det, åt lønandelen ud- 
gør en betydelig post. 
Ofte er der tale om 
rent lønarbejde. Der- 
for er der en nøje 
forbindelse mellem vor 
konkurrencedygtighed 
og vore lønomkostnin- 
ger for de enkelte or- 
drer. 

I den forbindelse er 
det gavnligt, at det 
atter er lykkedes ved 
fornuftige forhandlin- 
ger med de enkelte 
medarbejdergrupper at 
opnå enighed om løn- 
udviklingen. 

På baggrund af denne 
situation er der nu 
skabt grobund for, at 
ledelsen kan rette al- 
le kræfter mød det 
vigtige mål: at skaf- 
fe ordremuligheder 
til fabrikken. 

Der må forudses stag- 
nerende tilgang af or- 
drer fra cementmaskin- 
sektoren, og NORDENs 
muligheder ligger der- 
for i at udbygge an- 
dre kundekontakter. 

Det er allerede lykke- 
des gennem intense 
forhandlinger at få 
ordrer på sektioner, 
som i en tid fremover 
vil lægge beslag på 
vore bedste produk- 
tionslokaliteter.   

Fra FLS” nye filter- 
sektion har vi i stærk 
konkurrence opnået or- 
dre på dele til 2 e1- 
filtre til et kraft- 
værk. Der ér tale om 
faste priser indtil 
efteråret 1983. 

De nævnte opgaver er 
opnået i hård konkur- 
rence, og det er væ- 
sentligt, at der ved 
akkordforhandling i 
værkstederne tages 
hensyn til, at or- 
drerne skal udføres 
med stor effektivitet. 

Der er indledt forbe- 
redelser til deltagel- 
se i offshore-arbejde. 
NORDEN har opnået god- 
kendelse som underle- 
verandør til visse 
opgaver, og på basis 
heraf er påbegyndt 
specialrettet svejse- 
uddannelse. 

Med. henblik på styring 
af kvalitetsområdet 
såvel inden for for- 
ventet offshore-arbej- 
de som øvrige opgaver 
er en kvalitetssik- 
ringsfunktion under 
opbygning, og det må 
her understreges, at 
det er særdeles vig- 
tigt, at de produkter, 
der forlader NORDEN, 
opfylder de stillede 
kvalitetskrav. 

Der arbejdes på mange 
fronter for at få or- 
drer til fabrikken, 
og der skulle være 
gode chancer for at 
bevare en fornuftig 
beskæftigelse - navn- 
lig hvis alle i samar- 
bejde holder sig for 
øje, at det er nødven- 
digt, at priserne på 
vore produkter er kon- 
kurrencedygtige. 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1982-02-18 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Som suppleant for Hans 
Nielsen var mødt Er- 
ling Lyngby Jensen. 

W. Kok bød velkommen, 
specielt til supple- 
anten, og oplyste, at 
værkfører Gunnar Ny- 
mark Jensen efter eget 
ønske fratræder sin 
stilling pr. 28. fe- 
bruar. Der er annonce- 
ret efter en afløser. 
For året 1982 er der 
antaget 2 nye prakti- 
kanter. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Der var ingen udestå- 
ende punkter fra tid- 
ligere møder. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1982-02-08. 
Mogens Sall førespurg- 
te, om der var mulig- 
hed for, at medarbej- 
dere, der kommer til 
skade på grund af 
manglende snerydning, 
kunne få deres dagpen- 
ge suppleret op til 
deres tabte arbejds- 
fortjeneste, da det er 
uforskyldt, de er kom- 
met til skade, og det 
er arbejdsgiverens 
pligt at sørge for, at 
der er ryddet for sne. 
W. Kok svarede, at der 
blev gjort et stort 
arbejde for, at sne- 
rydningen kunne være 
i orden, og at beta- 
ling af dagpenge måt- 
te følge gældende reg- 
ler. 
Efter en drøftelse af 
spørgsmålet enedes man   

om, at N. Aa. Nørgaard 
foretager en tilbunds- 
gående undersøgelse af 
reglerne, og et svar 
blev lovet i løbet af 
8 dage. 
Kantineudvalget af- 
oTdt møde -=01-19, 

I kantinen er Tove 
Kristensen antaget 
som afløser i morgen- 
vagten for Kirsten 
Nielsen, der har over- 
taget Edith Skovs vagt 
under dennes fravær 
på grund af, at hun 
har brækket venstre 
arm. 
Alle afdelinasudvalg 
har afholdt møde 51- 
den sidste SU-møde. 
Tage Hansen ankede 
over, åt 2 malere var 
blevet afskediget, 
selv om der ville ha- 
ve været beskæftigel- 
se til den ene ved 
maling af væggene i 
hal R, indtil han 
skulle på krankursus 
1. april. 
Peder Christensen var 
enig i, at afskedigel- 
serne burde have væ- 
ret drøftet forinden, 
og henviste til en 
tidligere drøftelse 
om uddannelse og ef- 
teruddannelse, hvor 
man havde ment det 
nødvendigt at få ud- 
dannet ekstra folk bå- 
de til trucks og kra- 
ner, så betjeningen 
af disse kunne ske, 
uden at der opstod 
den meget lange vente- 
tid i værkstederne på 
grund af manglende 
mandskab hertil. 
Frede Jensen henviste 
til, at proceduren 
ved afskedigelser var, 
at man først taler med 
tillidsmændene, der så 
må gøre indsigelse, 
hvis de mener, en af- 
skedigelse er uberet- 
tiget.   

Frede Jensen tager 
spørgsmålet op med 
afdelingsingeniøren i 
den pågældende afde- 
ling. 
W. Kok oplyste, at 
der er bevilget en 
4 t gaffeltruck, så 
truckbehovet på fa- 
brikken nu skulle væ- 
re dækket. 
Peder Christensen 
nævnte, at lærlinge- 
bænken i maskinværk- 
stedet var nedslidt 
og trængte til en ud- 
skiftning, hvortil 
Frede Jensen oplyste, 
at man allerede har 
set på spørgsmålet. 
Peder Christensen øn- 
skede indkøb af læder- 
forklæder til brug ved 
saks og presser i hal 
M/N, da disse maskiner 
rykker tøjet i styk- 
ker. Frede Jensen vil 
se nærmere på spørgs- 
målet. 
Peder Christensen 
nævnte, åt "Pedding- 
haus"-maskinen i hal 
S var nedslidt og 
trængte til en ud- 
skiftning, da denne 
maskine var nødvendig 
i hal S$, selv om den 
ikke oprindelig var 
påtænkt at skulle stå 
der. Erling Lyngby 
Jensen oplyste, at 
man allerede har set 
på en ny maskine. 
Mogens Sall ønskede 
et fast tillæg på ude- 
arbejde, når folk blev 
tilkaldt, og ville 
komme med et udkast 
hertil til næste SU- 
møde, dersom ledelsen 
var positivt indstil- 
let heroverfor. Frede 
Jensen vil undersøge, 
hvorledes dette spørgs- 
mål bliver løst på an- 
dre virksomheder, 
hvorefter man kan 
drøfte det igen, da 
det kræver en lokal 
aftale. 
N. Aa. Nørgaard ønske- 
de samme regler for 
svejsekursus på ude-



arbejde og fabrik, da 
det er vigtigt, at 
proceduren er i orden, 
for at virksomheden 
kan få den berettige- 
de refusion igennem 
fagforeningen. 
Der var enighed om, at 
der bør foretages en 
revision af reglerne 
for kursus på udear- 
bejde. 
Frede Jensen gjorde 
opmærksom på, at en 
medarbejder ikke må 
påbegynde et kursus, 
før der er givet be- 
villing hertil. 
N. Aa. Nørgaard frem- 
lagde en statistik 
over dagpengeudbeta- 
ling for de sidste 3 
år, hvilken med en 
ret konstant procent 
på 3 er tilfredsstil- 
lende, men de enkelte 
specielle tilfælde er 
der stadig og bliver 
behandlet. 
W. Kok takkede for det 
gode arbejde, der blev 
udført af dagpengeud- 
valget, og som sikrer, 
at reglerne overhol- 
des. Dagpengene er en 
betydelig post på 
regnskabet, idet de 
udgør op mod 1/2 mill. 
kr. på årsbasis. 

  

Den bli”r så mit svar 
på de afgifter, den 
nye regering har i 
ærmet.   

Ordre=- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 60 
mand i 2. kvartal 
1982 (65 %), i maskin- 
værkstedet til & mand 

og i T40 2) montage- 
værkstedet ti mand 
ET SEER 
Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 

Til ZT mand indtil 
uqe 14, på Dania 
til 7 mand Tndtil vi- 
dere og på Norden til 
3 mand indtil videre. 
På rejsearbejde i ud- 
lande eskæf - 
tigelse til 1 mand i 
3 måneder (Iraq), 1 
mand i 2 måneder (Spa- 
nien), 1 mand i 4 
uger (Benin) og 1 
månd i 3 uger (Græken- 
land). 
Frede Jensen nævnte, 
at der er afgivet en 
del tilbud. Et tilbud 
på skibssektioner hav- 
de ikke ført til or- 
dre, da vor pris var 
for høj. 
Frede Jensen oplyste, 
at der er modtaget 
forespørgsel på mon- 
tage af et elektro- 
filter i Irland efter 
påske. Der regnes med 
5-7 mand afhængig af, 
hvor mange mand det 
pågældende firma selv 
stiller til rådighed. 
Det ville være en op- 
gave, hvor Norden kun- 
ne vise sin interesse 
og faglige kunnen in- 
den for dette område, 
hvorfor det i et så- 
dant tilfælde er vig- 
tigt, at arbejdsleder 
og tillidsmand taler 
sammen for at udpege 
det rigtige mandskab 
til en sådan opgave. 
Der er modtaget ordre 
på dele til el-filtre 
til et kraftværk. Vi 

håber også at kunne   

komme med i montagen 
af filtre i tilknyt- 
ning til denne ordre, 
men det kræver, at vi 
er konkurrencedygti- 
ge. 
Frede Jensen nævnte, 
at man i mellemtiden 
vil forsøge at få en 
rejseaftale i stand. 
Mogens Sall vil kom- 
me med et udspil til 
en sådan aftale. 
W. Kok omtalte den me- 
get hårde konkurrence, 
der hersker, og der- 
som den fulde beskæf - 
tigelse skal opret- 
holdes, må der være 
en nøje sammenhæng 
mellem de priser, vi 
kan tilbyde, og løn- 
omkostningerne. Vi 
har kun mulighed for 
at opretholde den 
fulde beskæftigelse, 
hvis vi ved fælles 
hjælp satser på øg- 
ning af effektivite- 
ten. Det er derfor 
ønskeligt, at man ta- 
ler mere om disse 
ting og har forstå- 
else herfor. 
Som nævnt på sidste 
SU-møde har vi haft 
reklamationer på for- 
skellige ting, hvil- 
ket er meget bekla- 
geligt. Tingene skal 
naturligvis være i 
orden, og vi er nu i 
samarbejde med FLS” 
kvalitetssikringsaf- 
deling blevet enige 
om, at Henrik Eriksen 
fremover tager sig af 
kvalitetssikringen. 
Denne kvalitetssik- 
ring træder ikke i 
stedet for den nuvæ- 
rende inspektion. Vi 
går stadig ud fra, 
at hver medarbejder 
er ansvarsbevidst, og 
at arbejdet udføres i 
den krævede kvalitet. 
Værkføreren har som 
hidtil det endelige 
ansvar for kvalite- 
ten af det arbejde, 
der forlader hans af- 

deling. Henrik Erik-



sen vil få en uddan- 
nelse i FLS” kvali- 
tetssikringsafdeling 
for derigennem at læ- 
re de proceduregange, 
der skal til, for at 
vi kan fastholde vort 
renomme for at lave 
gode ting. 
I forbindelse med evt. 
offshore-arbejde er 
der gjort visse til- 
tag på forhånd, idet 
vi er blevet godkendt 
som underleverandør af 
visse ting til off- 
shore-industrien. 
Investeringer: Induk- 
Tionsvarmer i hal U, 
værktøj for påtrykning 
af tandhjul i maskin- 
værksted, ændring af 
afløb (kontorbygning), 
3 ventilatorer for 
svejserøg i hal S, 
hydr. løftebord for 
kantpresser i hal N, 
svejsestik i hal S, 
boremaskine i hal N, 
vandledning (hal S), 
ændring af el-instal- 
lation i hal R samt 
et antal mindre po- 
ster. 

Eventuelt 

N. Kok forespurgte, om 
der stadig var inte- 
resse for, at medar- 
bejderdeltagelsen i 
ordens BE se 
ortsætter, hvirTket 

blev besvaret bekræf- 
tende. Herefter vil 
valgudvalget træde 
sammen og tilrettelæg- 
ge valgproceduren. Der 
vil som tidligere og=- 
så blive valg til FLS” 
bestyrelse. 
Peder Christensen øn- 
skede akkordsedlerne 
udfærdige eksem- 
plarer mod nu 3, så 
man kan samle det 4. 
eksemplar af sedlerne 
til eget brug samt til 
udbygning af det be- 
stående akkordkarto- 
tek, så det fremover 
kan ses, om der er 

ventetid i akkorderne. 
Da der lige er optrykt 
nye sedler for det 
kommende år, blev man 
enige om at finde en 
midlertidig løsning 
på spørgsmålet ved 
f.eks. at tage en 
kopi i de tilfælde, 
hvor det er ønskeligt, 
og så få den ekstra 
kopi med ved næste 
optryk. 
På Mogens Salls fore- 
spørgsel vedrørende 
antagelse af lærlinge 
enviste W. Ko 1 
lærlingeudvalgets af- 
gørelse, som indebæ-   

rer, at man følger 
den sædvanlige frem- 
gangsmåde at henven- 
de sig på kontoret og 
blive skrevet op, 
hvorefter man vil bli- 
ve antaget som lær- 
ling, så snart der er 
en ledig plads. W. Kok 
fremhævede i denne 
forbindelse det ud- 
mærkede og ansvarsbe- 
vidste arbejde, lær- 
lingeudvalget udfø- 
rer. 

Mødet hævet kl. 17.20. 

FIS bestyrelse 
  

  I forbindelse med be- 
styrelsesmødet hos 
FLS den 4. januar ud- 
sendtes officiel med- 
delelse om formands- 
skiftet, idet direk- 
tør N. Arnth-Jensen 
udtrådte af bestyrel- 

  

sen den 15. januar, 
og formandshvervet 
fra samme dato er 
overtaget af direktør 
Erik Mollerup, som i 
foråret 1981 blev 
formand i FLS Overseas 
og Aalborg Portland.



dubilæet: 
Medarbejdergave 

Forsidebilledet viser det solur, 
som i anledning af 100 års jubi- 
læet blev foræret FLS af samtlige 
medarbejdere på NORDEN. 

Ved receptionen hos FLS-H den 
4. januar overrakte en deputation 
fra NORDEN, bestående af fabrik- 
kens 3 tillidsmænd og en funk- 
tionærrepræsentant, et foto af 
gaven til bestyrelsesformanden 
sammen med en blomsterkurv. 

Når vejrguderne tillader det, vil 

uret blive opstillet på en gra- 
nitsokkel i nærheden af flagstan- 
gen; på soklen findes en metal- 
plade med følgende inskription: 

FLS & CO A/S 
100 AR 

1882 —. ZA - FLOBR 
SKÆNKET AF MEDARBEJDERNE 

PÅ NORDEN 

Fra FLS-H er mødtaget følgende 
takkeskrivelse af 21. januar 1982: 

 



Medarbejdersammenkomst 

I anledning af jubi- 
læet samledes alle 
NORDENS medarbejdere 
tirsdag den 5, januar 
i kantinen til røde 
pølser og pilsnere. 

Fabriksdirektør Willy 
Kok skitserede NOR- 
DENs mangeårige for- 
bindelse til FLS og 
baggrunden for, at 
NORDEN deltog i jubi- 
læumssituationen. 

På fabrikkens vegne 
takkede Willy Kok for 
medarbejdernes gave, 
som skal pynte her på 
NORDEN fremover. 

Med håb om, at solu- 
ret måtte tælle mange 
produktive solskins- 
timer for NORDEN, ud- 
bragtes et leve for 
den 100 års jubilar.   

  
      

Tillidsmand Peder H. 
Christensen omtalte 
det gode samarbejde, 
der har hersket på 
fabrikken gennem åre- 
ne, og udtrykte håb 
om, åt man også frem- 
over kunne tale sig 
til rette om sagerne, 

En af NORDENs pensio- 
nister, smed Leo Pe- 
dersen, tog ordet og 
rettede en varm tak 
til firmaet, fordi 
man også havde tænkt 
på pensionisterne ved 
gratijale-udbetalingen. 

Dagen efter var med- 
arbejder-fridag.



  

  

  

Onsdag den 6. jannar 
var så den dag, jubi- 
læet blev markeret på 
NORDEN, dels ved at 
alle medarbejderne 
havde fri den dag (med 
fuld lønkompensation) , 
og dels ved at der i 
kantinen afholdtes en 
reception for NORDENS 
forretningsforbindel- 
ser og andre venner. 

Der var stor spænding 
om, hvordan vejrguder- 
ne ville arte sig på 
denne vinterdag, og 
der opstod bange anel- 
ser, da dagen viste 
fortsat store minus- 
grader suppleret med 
nyt snefald. Ængstel- 
serne viste siq imid- 
lertid at være ube- 
grundede. Der ville 
selvfølgelig være kom- 
met flere gæster, der- 
som omegnsvejene hav- 
de været mere fremkom- 
melige, men besøgsan- 
tallet skønnes at lig- 
ge mellem 180 og 200, 
og det må siges at 
ligge over forvent- 
ningerne, og en over- 
gang var de omkring 
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bordene placerede sto- 
le alle besatte, og 
nye måtte fremskaffes. 

Scheelsminde stod for 
anretningen, der må 
betegnes som en succes 
og noget ud over de 
traditionelle recep- 
tionsanretninger. Den 
bestod af varm skinke 

med salat og diverse 
dressings samt ost og 
frugt. 2 af restaura- 
tionens kokke skar 
skinken i skiver (der 
siges, at NORDENs egen 
Kok slet ikke fik 
smagt på maden; for 
mange kokke kan jo og- 
så let komme til at 
fordærve maden). 

  Rød- og hvidvinsflasker med de flotte etiketter



Sigurd Millers Vinhan- 
del havde hertil leve- 
ret rød- og hvidvin; 
på flaskerne var på- 
klæbet særlige i da- 
gens anledning trykte 
jubilæumsetiketter, 
og for dem, der fore- 
trak Øl + Gl. Dansk 
til maden, var disse 
drikke også til ste- 
de. 

Det væltede ind med 
gaver og blomster, og 
kontorpigerne havde 

Borgmesterbesøget 

hele tiden nok at se 
til, så deres fridag 
måtte udskydes til et 
senere tidspunkt; 
nogle passede garde- 
roben (her var der så 
travlt, at et par gæ- 
ster måtte vente fle- 
re dage på at få deres 
rette hovedbeklædning), 
een skulle sørge for, 
at gæsterne skrev i 
den fremlagte gæste- 
bog, og andre pakkede 
gaver ud og sørgede 
for, at disse blev 
registreret med de 

    

  

rette givere. 

Der 
fra 

kom gæster såvel 
forretningsverde- 

nen og organisationer 
som fra offentlige 
institutioner; Aal- 
borgs "6 dage gamle" 
borgmester, Kaj Kjær, 
beærede NORDEN ved et 
besøg sammen med kom- 
munaldirektør Jesper 
Pålsson. Følgende fo- 
tos fra dagen viser 
et udsnit af de mange 
besøgende. 

  
Besøg fra 
Aalborg Værft



    
   

  

Direktør Fr. Smidth 

ankommer 

Der skrives i 
gæstebogen 

Trængsel ved 
buffet”en 

     



       

   

  

Der var ingen mini- 
stre mødt, men en 
repræsentant fra 
folketinget var 
døg til stede 

3 pensionerede 
NORDEN-kontor- 
folk kom for 
at gratulere 

  

Afsked med de 4 gæ- 
ster fra København  



De 3 kokke 

  

  

  

Køkkenpersonalet 

  

Fra gavebordet 

   



       
    
   
  

Garderobepigerne 
i funktion 

  
Den fyldte sal 

Koncentration i 
forbindelse med 
fortæringen 

 



    
En af de mest værdi- 
fulde og originale 
gaver, NORDEN modtog 
ved receptionen den 
6. januar, var et 
bånd, indtalt af 
pens. formand Johan- 
nes Nielsen, der på 
trods af sine 86 år 
tog med bussen ud til 
NORDEN for personligt 
at aflevere gaven. I 
noget beskåret form 
siger Johannes Nielsen 
på båndet: 

"Jeg kom til Aalborg 
i 1917 og arbejdede 
forskellige steder i 
4-5 år og kom så på 
NORDEN i april måned 
1922 og var der om- 
trent 38 år. 

NORDEN var ingen stor 
fabrik; de beskæfti- 
gede var mest ufag- 
lærte, og det var jeg 
også, og jeg fik lov 
til at prøve kræfter 
med alt, hvad der el- 
lers var af arbejde i 
øvnhus, paåkkeri, havn 
og plads. Det var ik- 
ke nødvendigt med fag- 
kundskab, man skulle 
bare ikke være bange 
for at svede eller 
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blive beskidt. Mand- 
skabsstyrken var ret 
stor, og alt arbejde, 
både i lergrav og 
kridtgråv, foregik 
med hakke og med 
skovl. Maskineri var 
der ikke så meget af 
dengang, men da der 
kom gravemaskine både 
i kridtgrav og ler- 
grav sidst i 20'rne, 
blev der jo en hel 
del overflødig ar- 
bejdskraft. 

Funktionærstaben var 
ikke stor. Den dagli- 
ge leder af fabrikken 
vår ingeniør Steen- 
strup, der fra kontoret 
ledede laboratoriet 
og fabrikkens drift. 
På kontoret var der 
en bogholder og 2 kon- 
torister, en ældre 
mand til at hente 
prøverne i slemmeri, 
ovnhus og mølleri og 
en mere, som gik til 
hånde i laboratoriet. 
Ude i driften var der 
en maskinmester Løf- 
quist, der også var 
værkfører. På pladsen 
var der formand Vil- 
helm Pedersen, der 
havde kridt- oq ler- 
grav, ovnhus og havn, 
som han faktisk lede- 
de suverænt, Han var 
en stor, svær og myn- 
dig mand, der vel ve- 
jede 250 pund, og 
blev derfor aldrig 
kaldt andet end "den 
tykke". Så var der 
møllermester Hansen, 
som cement- og kul- 
møllen samt tømrer- 
værkstedet sorterede 
under. Der var gamle 
fine bødkermester An- 
kerstjerne, der lede- 
de bødkeriet, hvor 
der vel var en snes 
ansatte plus en flok 
store drenge fra 14 
til 18 år, der gik til   

hånde i bødkeriet og 
læssede stave og sat- 
te dem ind og ud af 
tørreovnen. Og så til 
sidst pakmester Peder- 
sen, der tidligere var 
kontorist på fabriks- 
kontoret; han blev 
gift med formand Pe- 
dersens datter og af- 
lastede så svigerfade- 
ren ved at blive for- 
mand i pakhuset. Han 
blev forresten en 
10-12 år senere for- 
valter på Rørdal. 

NORDENS overkontor var 
inde i byen, hvor di- 
rektør Christensen, 
prokurist Fredskilde 
og et par kontorister 
holdt til, og dem så 
man ikke til daglig. 
Omkring 1930 blev fa- 
brikskontoret udvidet 
og kontoret i byen 
nedlagt, så var det 
hele samlet på fabrik- 
ken. Direktør Chri- 
stensen var en fin 
mand, der ikke slud= 
rede med hvem som 
helst. Den eneste gång, 
jeg har talt med ham, 
var en søndag formid- 
dag, jeg havde vagt 
som brænder. Da kom 
direktøren op på 
brænderstanden sammen 
med en ung dame, der 
ønskede at se en ce- 
mentovn. For at komme 
på højde med kighullet 
i ovn 67 forvoøgn var 
der en jernskammel med 
et par trin op. Ovn 6 
pustede svagt, som en 
cementovn gør, når den 
er godt tilpas. Da 
damen kom op på skam- 
melen, blev hun for- 
skrækket over det var- 
me pust, hun fik i an- 
sigtet, og var ved åt 
dejse ned. Heldigvis 
stod jeg sådan, at jeg 
kunne afbøde faldet, 
men efter lidt betænk-



  

ning dristede damen 
sig til at forsøge 
igen, og så skulle hun 
have det farvede glas, 
jeg stod med. Jeg rak- 
te hende glasset med 
håndtaget først, og så 
sagde direktøren: "Ah, 
tør det lidt af". Jeg 
kom i gang med tvisten 
og var nok lidt flov 
over ikke at have 
tænkt på det før. 

Der kom trange kår for 
fabrikken i begynde1- 
sen af 30”rne. Fabrik- 
ken kørte med halv 
kraft, og en stor del 
af mandskabet gik på 
fordeling, og mange 

blev fyret. 

Efter direktør Chri- 
stensens død (i 1930, 
red.) blev det en 
FLS-mand, der blev 
direktør på NORDEN. 
Det var Axel V. Jen- 
sen (adm, direktør 
J. Jerl Jensens far, 
red.), en mand, der 
havde startet cement- 
fabrikker over hele 
verden. En mand, der 
ingen slendrian tål- 
te eller tolererede, 
men han var heller 
ikke ublu i sine krav 
til os. I 1938 dukke- 
de ingeniør Holmquist 
op, og han skulle 
starte et forsøg med 
udvinding af jern af 
myremalm på en af ov- 
nene - indstillingen 
stod på i lang tid - 
og i 1939 blev den næ- 
ste af ovnene omdannet 
til jernovn og i 40 
den sidste af de 3 ov- 
ne, og så var NORDENs 
tid som cementfabrik 
forbi. Den havde varet 
i 43 år. 

For os, der blev på 
fabrikken, var foran- 
dringen stor, og det 
var forresten alle, 
jeg husker ikke, der 
var nogen, der rejste 
af den grund,   

Driften som cementfa- 
brik var overskuelig; 
ler og kridt i passen- 
de sammensætninger, 
og så var driften ro- 
lig og stabil. Med 
jernet blev det hele 
anderledes. 

Myremalmen gled hur- 
tigt ud, og der kom 
alle mulige arter af 
jern, glødeskaller, 
svovlkis, støbejerns- 
spåner, drejespåner, 
smedejern og efter- 
hånden pressede pak- 
ker, som ikke måtte 
veje mere end 25 kg, 
men som regel vejede 
en hel del mere. Alle 
vegne tårnede materi- 
aler sig op. Det hele 
var lidt uoverskue- 
ligt, og det var drif- 
ten også. Fødningen 
skulle være sådan og 
sådan, og så skulle 
resultatet blive godt, 
og hvorfor det så ik- 
ke blev det, det var 
der somme tider uenig- 
hed om blandt dem, 
der skulle vide be- 
sked. Man var til ti- 
der i tvivl, om det 
var 05, der kørte med 
ovnene, eller ovnene, 
der kørte med os. 

Mandskabsstyrken var 
stor. Vi var vel ca. 
30 mand i hvert hold, 
men der blev knoklet 
og slidt, Omkostnin- 
gerne var store og 
uberegnelige, fordi 
driften var så usta- 
bil. Selve fabrikkens 
eksistens var også 
mange gange truet, og 
der var ikke så få op- 
sigelser i de 17 år, 
jeg var funktionær. 
Jeg tror, jeg var sagt 
op 3 gange i de 17 år, 
uden at det blev til 
noget. Forholdene trak 
sig på en eller anden 
måde i lave igen, og 
så kørte vi videre. 
Der skete mange ting, 
mange metoder blev   

prøvet og kasseret og 
erstattet med andre. 

Under krigen var NOR- 
DENS produktion af 
stor betydning. Efter 
krigen var der kon- 
kurrence fra udlandet 
at slås med, men trods 
alt steg produktionen 
år for år. Større er- 
faring og større dyg- 
tighed hos dem, der 
betjente driften, var 
nok årsagen, eller 
måske var det fordi 
jeg blev flyttet fra 
ovnhuset i 1954 og 
blev formand på plad- 
sen og havnen. Det 
blev også gode år af 
mit liv. Selv om jeg 
var en af dem, der 
var taget af flokken 
og gjort til funktio- 
nær, har jeg aldrig 
haft besvær som ar- 
bejdsleder, selv om 
de metoder, jeg somme 
tider brugte, ikke 
ville tolereres helt 
i dag. De færdigheder, 
man besad, var speci- 
elt knyttet til NOR- 
DENs drift, og dem er 
der ikke brug for me- 
re, 

Mange FLS-ingeniører 
har jeg arbejdet for 
og sammen med, og det 
var måske mit bekendt- 
skab med de mange FLS- 
folk, der også fik mig 
til at føle mig mere 
og mere som en FLS-er, 
selv om min placering 
er i bunden. Jeg har 
nydt godt af de go- 
der, som firmaet yder, 
både som aktiv og ik- 
ke mindst som pensio- 
nist, og ønsker til 
lykke med de 100 år 
og håber på lykke og 
fremgang for det gam- 
le firma, så det kan 
komme til at fejre 
mange runde jubilæer 
til gavn for Danmark 
og de mange tusinde 
mennesker, det be- 
skæftiger."



Ben gamle Bogholder orienterer 

  

Det danske sprogs ordforråd er 
ofte alt for begrænset, idet det 
selv samme ord kan have forskel- 
lige betydninger. Tager man 
f.eks. ordet SELSKAB, der vel 
nærmest skal opfattes som bety- 
dende en gruppering af en eller 
anden enhed, f.eks. en gruppe 
personer, kan dette betyde: 

en virksomhed, svarende til 
det engelske ord a company, 

en forening, svarende til 
det engelske ord a society, 

en sammenkomst, svarende til 
det engelske ord a party. 

I den efterfølgende omtale er det 
kun virksomhedsselskabet, der 
tænkes på - omend den gamle bog- 
holder heller ikke går af vejen 
for a party in a society. 

Den almindeligste selskabsform 
i Danmark for firmaer af en no- 
genlunde størrelse er aktie- 
eller anpartsselskab, og for beg- 
ge selskabsformers vedkommende 
gælder særlige lovgivningsbe- 
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stemmelser, der giver retnings- 
linier lige fra stiftelse til 
ophør, bl.a. også om selskabs- 
ledelsen (herunder bestemmelser- 
ne om valg af medarbejderrepræ- 
sentanter til bestyrelsen) og om 
regnskabsaflæggelsen. 

Ifølge loven påhviler der selska- 
bet en pligt til en regnskabsaf- 
læggelse, der først og fremmest 
omfatter et årsregnskab (drifts- 
regnskab og status med noter) og 
en årsberetning. Regnskabet skal 
normalt omfatte 12 måneder; de 
fleste selskaber følger kalender- 
året som regnskabsår, men det er 
ikke lovbestemt, at man skal gøre 
dette. 

De nyeste bestemmelser om regn- 
skabsaflæggelsen findes i "Lov 
om visse selskabers aflæggelse 
af årsregnskab m.v.", der inde- 
holder langt mere detaljerede 
bestemmelser end de, der findes 
i aktie- og anpartslovene af 
973. 

Generelt foreskrives, at årsregn- 
skabet skal opstilles på en over- 
skuelig måde i overensstemmelse 
med lovens bestemmelser og give 
et retvisende billede af selska- 
bets aktiver og passiver, dets 
økonomiske stilling samt resul- 
tat. (Tillægsordet AKTIV bety- 
der virksom, medens navneordet 
AKTIV betyder kapital, og til- 
lægsordet PASSIV betyder uvirk- 
som, medens navneordet PASSIV 
betyder gældspost. Det er jo og- 
så kapitalen, der er den virk- 
somme del i selskabet, medens 
gældsposterne er uvirksomme;. nor- 
malt har kreditorerne nemlig in- 
gen indflydelse på den virksomme 
drift af selskabet). 

Den finansielle stilling fremgår 
af statusoversigten, som på slut- 
ningen af regnskabsåret skal vi- 
se, hvilke værdier, d.v.s. AKTI- 
VER, firmaet ejer, og hvilken 
gæld, d.v.s. PASSIVER, det har på- 

draget sig. Under passiver figu- 
rerer også firmaets egenkapital, 
som jo er selskabets gæld til 
indehaverne, og egenkapitalen



  

fremkommer således som differen- 
cen mellem værdierne (aktiverne) 
og den eksterne gæld (fremmedka- 
pitalen). Såvel aktiver som pas- 
siver må vurderes til realistiske 
værdier, som firmaets revisor må 
kunne godkende for at ville un- 
derskrive årsregnskabet. 

Driftsresultatet fremgår af 
driftsregnskabet (resultatopgø- 
relsen), der viser det forløbne 
regnskabsårs indtægter og udgif- 
ter samt forskellen herimellem = 
årets resultat (nettooverskud 
eller nettounderskud). Normalt 
vil driftsregnskabet også vise 
anvendelsen (fordelingen) af re- 
sultatet. 

Foruden disse to talmæssige bilag, 
hvoraf statusoversigten altså vi- 
ser et situationsbillede på en 
bestemt dato, medens driftsregn-   

skabet viser det opnåede resul- 
tat inden for en periode på et år, 
består årsregnskabet også af en 
beretning, i hvilken ledelsen re- 
degør både for det forløbne regn- 
skabsår og for udsigterne frem- 
over. I de senere år har der væ- 
ret en udpræget tendens til at 
gøre årsrapporterne mere fyldige 
og detaljerede - også med stor 
vægt på typografiske og udstyrs- 
mæssige opstillingsformer. 

Regnskabsloven bestemmer, at sel- 
skaberne skal opstille årsregn- 
skabet i overensstemmelse med de 
i loven anførte skemaer, idet der 
dog i forbindelse med driftsregn- 
skabet er 4 og i forbindelse med 
statusoversigten 2 forskellige 
opstillingsformer at vælge imel- 
lem. De opstillingsformer, der af 
FLS er valgt for fremtidige års- 
regnskaber, vises i det følgende. 

Skabelonen for driftsregnskabet ser således ud: 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 19XX 
  

Nettoomsætning 
Produktionsomkostninger 

BRUTTORESULTAT 

Distributionsomkostninger 
Administrationsomkostninger 
Andre driftsindtægter 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 

Indt. af kapitalinteresser i dattervirksomhed 
Indt. af andre kapitalandele og værdipapirer 
Andre renteindtægter 
Nedskrivning af obligationer 
Renteudgifter 

FINANSIELLE UDGIFTER 

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER OG SKAT 

foreg. år 
kr. i tikr. 

  

  

  

  

  

  

  

Ekstraordinære indtægter 

RESULTAT FØR SKAT 

Skat af årets resultat 

ARETS OVERSKUD 

der foreslås disponeret således: 

Udbytte 
Henlagt til datterselskabsreserve 
Overført til næste år 

  

       



Det mest bemærkelsesværdige ved 
denne opstillingsform er, at 
"Produktionsomkostningerne" ikke 
alene indeholder de direkte hen- 
førbare omkostninger (stykomkost- 

ningerne), men også andre omkost- 

ninger med tilknytning til pro- 

duktionen (altså tillige indirek- 
te produktionsomkostninger og af- 

skrivninger). 

Det anførte bruttoresultat er der- 

Skabelonen for balancens aktiver ser 

BALANCE PR. 31. 

for ikke identisk med den i 1. ar- 

tikel omtalte bruttofortjeneste = 
dækningsbidraget, som er: opnået 

salgspris minus stykomkostninger. 
De i nævnte artikel omtalte kapa- 
citetsomkostninger og afskrivnin- 

ger er i skabelonen indeholdt un- 

der den af følgende 3 poster, 

hvortil de har tilknytning: 

Produktionsomkostninger 
Distributionsomkostninger 
Administrationsomkostninger 

således ud: 

DECEMBER 19XX 
  

Goodwill 
Indretning af lejede lokaler 

Grunde og bygninger 
Tekniske anlæg og maskiner 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Kapitalinteresser i dattervirksomhed 
Tilgodehavende hos dattervirksomhed 
Kapitalinteresser i associeret virksomhed 

Obligationer 
Lån til selskabsdeltager 

ANLÆGSAKTIVER 

Råvarer og hjælpematerialer 
Varer under fremstilling 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Tilgodehavende hos dattervirksomhed 
Andre tilgodehavender 
Periodeafgrænsningsposter 

Værdipapirer og kapitalandele 

Likvide beholdninger 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

foreg. år 
kr. EKS 

  

  

  

        
 



  

og skabelonen for balancens passiver ser således ud: 

Lovpligtig reservefond 
Datterselskabsreserve 
Andre reserver 

Overført overskud eller tab 

Overført fra tidligere år 
Overført af årets resultat 

EGENKAPITAL 

Eventualskat 
Garantihenlæggelser 

HENLÆGGELSER 

Prioritetsgæld 
Udlandslån 

Prioritetsgæld 
Bankgæld 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Vekselgæld 
Selskabsskat 
Anden gæld 
Periodeafgrænsningsposter 
Udbytte for regnskabsåret 

GÆLD I ALT 

foreg. år 
1 i kr: 

  

  

  

  

  

      
  

  
I efterfølgende artikler vil der blive nærmere redegjort for balancens 
enkelte poster.



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
1982-02-08 kl. 15.40. 

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

tær) 

Gæster: 
Ivan Hønge 
Peder Holst Larsen 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde 
velkommen, specielt 
til de 2 gæster. 

Sikkerhedsbøger. 
Grupperne anmodes om 
at få bøgerne ind- 
sendt senest 14 dage 
før SiU-mødet; så re- 
feratet af bøgerne 
kan udsendes som af- 
talt. 

Taljer. 
Man drøftede mulighe- 
den for kontrol af 
taljebremsen, udear- 
bejde. Afdelingen vil 
forsøge at finde en 
løsning på problemet 
inden 1982-03-01. 

Briller. 
Man skal sikre sig 
indkøb af beskyttel- 
sesbriller, som er 
godkendt af Arbejds- 
tilsynet. Flemming 
Jensen og Egon Olesen 
arbejder videre med 
sagen og prøver at 
finde ud af, hvilke 
typer vi skal indkøbe 
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og benytte. 

Uanmeldt inspektion. 
Det er rart at se de 
få fejl og mangler, 
der var denne gang. 
Vi håber og tror, det 
fortsætter. 

Indtrufne ulykker. 

1981-12-22, hal U: 
Montering af elevator- 
underdele. Terrænet 
var isbelagt, og til- 
skadekomne gled, hvor- 
ved han beskadigede 
venstre hånd. 
Fravær: 15 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende rengøring 
(is). 

1982-01-18, hal R: 
Fremstilling af ramme. 
Tilskadekomne var ved 
at løfte en ramme for 
at vende den. Han 
brugte en rebstrop, 
som sprang, hvorved 
rammen faldt ned og 
ramte tilskadekomne 
over venstre fod. 
Fravær: stadig syge- 
meldt, 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1982-02-01, udearb.: 
TiTskadekomne faldt 
på grund af glat føre 
og forstuvede foden. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende rengøring 
(15): 

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

Udearbejde. 
Det henstilledes til 
sikkerhedsgruppen. på 
udearbejde at forsøge 
åt samarbejde bedre 
i fremtiden og løse 
de daglige problemer 
samt få noteret de 
ting ned, som man ik- 
ke mener bliver gen- 
nemført eller løst 
tilfredsstillende. 

oranTediget af ulyk- 
ken på Aalborg Værft 
blev der forespurgt, 
om der kunne være fa- 
re for, at noget til- 
svarende kunne ske på 
NORDEN. Da ingen af 
vore gasledninger 
ligger i lukkede rum, 
mente SiU ikke, der 
kunne være nogen ri- 
siko, men Frede Jen- 
sen vil foranstalte, 
at der bliver foreta- 
get en trykprøvning 
af acetylenqasrør på 
fabrikken. 

Svejseudsugning. 
Der er sFa Ta var for 
mange, som ikke bru- 
ger udsugning ved 
svejsning, det gælder 
også ved svejsning af 
rustfri materialer, 
det er farligt, også 
For egaen ved si- 
den af, så det hen- 
stilles kraftigt til 
alle svejsere at be- 
nytte udsugning. 

Kursus. 
Der blev forespurgt 
om muligheden for at



  

få folk på kursus i 
måling af svejserøg. 
Svejsecentralen star- 
ter en afdeling her i 
Aalborg; man afventer 
evt. kursustilbud her- 
fra. 

Sikkerhedskonference. 
ehove or afholdel- 

se af sikkerhedskon- 
ference blev drøftet, 
og man regner med at 
afholde en i sidste 
halvdel af 1982, 

Mødet hævet kl. 17,45. 

  

- Det er din tur til at 
serve! 

  

Carl Adler Østergaard 
rejste primo december 
til KUFA. Varighed 
ca. 1/2 år. 

SPANIEN 
Bjarne Maylann, Chri- 
stian Larsen og Hans 
Jørgen Larsen er ult. 
december kommet hjem 
fra SPANIEN.   

Limerick 

bs. lnit 
509 t svært gods - 111 kasser og colli, lastet 
pr. m.s. "Heide Catrin" af Hamburg ved NORDENs 
bro 27. og 28. januar 1982 
  

Med den isvinter, vi 
har oplevet, var vi 
noget bekymret for, 
om båden kunne gå op 
til vor egen havn, 
men med assistance fra 
Aalborg Havnevæsen og 
Goliath lykkedes det 
at bryde en rende i 
isen, så anløb af bro- 
en foregik uden stør- 
re besvær; 

Limerick-godset be- 
stod bl.a. af 9 udmu- 
rede kølerør ca. 20 m 
lange og med en brut- 
tovægt af 36 t pr. 
rør. Endvidere var der 
dele for brænderstand 
samt elevatordele med 
enkeltvægte mellem 
100926 t. 

Heldigvis lykkedes 
det - med god indsats 
af besætning og havne- 

I et frikvarter greb bar- 
ske Børge spage Stig i 
kraven. 
- Jeg hører, du går og si- 
ger, at jeg er én led bis- 
se, passer det? 

- da, stønnede Stig, men 
jeg har aldrig sagt det. 

  

arbejdere - at få 
plads til alt. Dog 
blev det nødvendigt 
at laste 6 kølerør 
samt 3 store elevator- 
over- og underparter 
på dækket. 

Lastning samt afdæk- 
ning og surringq af 
dækslasten varede 
knap 3 dage. 

Sejltiden for de 1000 
sømil til Limerick 
var anslået til godt 
4 døgn. 

Lastningen af m.s. 
"Heide Catrin" blev 
overværet af 2 repræ- 
sentanter fra hen- 
holdsvis Irish Cement 
og B + I Line, Dublin 

Ho11 

- Da jeg var i din alder, 
kunne jeg sagtens regne 
med både renter og brø- 
ker, sagde regnelæreren 
til håbløse Harald. 
= De havde nok også en 
bedre lærer, sukkede 
Harald. 
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Valg af 
medarbejderrepræsentanter 

til NORDENS bestyrelse 
I henhold til de reg- 
ler, dér er gældende 
for medarbejderrepræ- 
sentation i aktiesel- 
skabers bestyrelse, 
udløber den fjerde 
2-årige periode i 
foråret. 

Maskinfabrikken NOR- 
DENS interne bestyrel- 
se følger de officiel- 
le retningslinier, og 
der skal derfor af- 
holdes nyt valg blandt 
medarbejderne. 

VALGET TIL NORDENS 
BESTYRELSE 

Valget forestås af et 
valgudvalg bestående 
af fabriksdirektør 
W. Kok (formand), 
assistent Birgit Clau- 
sen og maskinarbejder 
Bjarne Maylann Peder- 
sen; som pr. 23. fe- 
bruar 1982 har udsendt 
følgende meddelelse: 

Valgdatoen er fastsat 
Tir tirsdag den 6. a- 
pril 1982. 

Antal, der skal vælges: 
2? bestyrerTsesmed Temmer 
+ 2 suppleanter. 

Forslag til personer, 
som ønskes opstillet 
til valget som besty- 
relsesmedlem eller 
søm suppleant, indkal- 
des herved og skal væ- 
re valgudvalget i hæn- 
de senest tirsdag den 
9. marts $ 

Opstillingslister ud- 
everes p ønnings- 

kontoret. 

Kandidaterne opstilles 
derefter på 2 lister. 
Den ene liste omfat- 
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ter kandidater til 
bestyrelsen, og den 
anden omfatter supple- 
anterne. Medarbejderne 
skal stemme på 2 stem- 
mesedler - en for valg 
af bestyrelsesmedlem 
og en for valg af sup- 
pleant. 

Valgret har alle med- 
arbejdere, som er an- 
sat på Maskinfabrikken 
NORDEN den 23. febru- 
år 1982 - og som ikke 
har forladt virksom- 
heden den 6. april 
1982. 

Valgbar er enhver med- 
arbejder, som er myn- 
dig (18 år), og som 
har været ansat på 
Maskinfabrikken NOR- 
DEN gennem de sidste 
12 måneder før valget. 

Valgliste over medar- 
beddene. som har stem- 
meret, forefindes på 
lønningskontoret, hvor 
den vil være tilgænge- 
lig for de ansatte. 

Optælling. Af hensyn 
TIT vore medarbejdere, 
som er beskæftiget i 
udlandet, vil optæl- 
ling af stemmesedler 
først finde sted den 
30. april 1982, hvor- 
efter resultatet vil 
blive bekendtgjort. 

Som følge af, at NOR- 
DEN er en afdeling af 
FLS, får NORDENS med- 
arbejdere det privile- 
gium også at få lej- 
lighed til at indvæl- 
ge medarbejderrepræ- 
sentanter til FLS” 

bestyrelse.   

Forslagskasse 
Udvalget afholdt møde 
1982-02-18. 

Indkomne forslag: 

Nr. 7903 
Uvn til opvarmning af 
rørender før isætning 
af tappe til snegle. 

Behandlede forslag: 

Nr. 7902 
Spændejern til brug 
ved afkortersav. 

Udvalget må konstate- 
re, åt forslaget ikke 
er nyt, idet et til- 
svarende stykke værk- 
tøj har været anvendt 
de sidste 2-3 år. 

  [INFORMATION 
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- Hvad skal jeg bil- 
de min mand ind, når 
jeg kommer hjem med 
alle disse pakker? 

Stof til maj-nummeret 
af NORDEN-OBS skal væ- 
re redaktionen i hæn- 
de senest 1982-04-15.



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1982-01-19 (Oluf Munk var for- 
hindret i at være til stede). 

1. Orientering om udvidelsen til 
6 medlemmer og velkomst til 
de 2 nye medlemmer. 

2. Køkkenpersonalets arbejdstider 
blev drøftet. 

3. Varmdriksautomatens eventuelle 
udskiftning i 1982. 

4. Maling af baderummene bør fo- 
retages i sommerferien. 

p.5. Kort tid efter kantineud- 
valgsmødets afholdelse var 
Edith Skov så uheldig at 
falde på vejen hjem fra 
kantinen med det resultat, 
at hun brækkede venstre 
arm 2 steder og derfor må 
gå med armen i gips i et 
stykke tid. Vi ønsker Edith 
en rigtig god bedring. 

Under Ediths fravær vil 
Tove Kristensen assistere 
Kirsten Nielsen i køkkenet. 

KVJ 

Personalia 

Udlærte 

1982-02-06: 
Peter Andersen 
udlært som 
maskinarbejder     

    

   
   

  

   

   

1982-02-06: 
Sten Thomas An- 
dersen udlært 
som plade- og 
konstruktionssmed 

  

  

Fødselsdag 

Henning Schøne- 
berg fylder 60 år 
1982-03-25 

  

Personale    Som afløser for 
Gunnar Nymark 
Jensen, der har 

… opsagt sin stil- 
ifling til fratræ- 
delse 28. febru- 
år, er Poul Chri- 
stensen fra hal N 
udnævnt til værk- 
fører med tiltræ- 

if delse mandag den 
1. marts. 

en



  

FODBOLD 

Fra pålidelige kilder 
kan oplyses, at der 
igen i år bliver for- 
år og dermed også en 
ny gang sommerfodbold. 

Fodboldudvalget har 
lavet spilleplanen 
for FLS-turneringen, 
og programmet er til- 
sendt de øvrige klub- 
ber; 

Til Firmasports tur- 
nering tilmelder vi 
også i år både 5-mands 
og Tl-mands hold. 

BADMINTON 

Badmintonturneringen 
synger på sidste vers, 
og vi klarer os sta- 
digvæk som den bløde 
mellemvare, nogenlun- 
de lige fordelt med   

sport 
vundne og tabte kampe. 

Aalborg Firmasport 
har indbudt os til 
det årlige invita- 
tionsstævne i badmin- 
ton, som afvikles i 
weekenden 2.-4. april 
i Solsidehallen, og 

vi håber på stor til- 
slutning. 

Der er indkøbt nye 
spilledragter til 
badmintonspillerne, 
så denne side af hol- 
det er nu i orden. 

  

  

  

NORDENS badmintonhold 

  

  

   
eN 
EN.   

  

Torsdag 1982-02-18 
fyldte FLS Idrætsklub 
50 år, og der var ind- 
budt til reception. 

På idrætsforeningens 
vegne var jeg derov- 
re medbringende en 
gave i form af års- 
kruset, og jeg skulle 
hilse ålle og sige 
mange tak for opmærk- 

somheden. 

Receptionen blev ind- 
ledt med sandwich og 
fadøl, og der var nok 
at tage af til de om- 
kring 100-150 perso- 
ner, der var mødt op 
til festligheden. 

Af yderligere gaver 
kan nævnes fodbolde, 

Grafek. Aeklame/08-13 65 00 

håndbolde, tennis- 
ketcher, kontante 
beløb, rødvin samt 
meget andet. 

Alt i alt en fin fest 
for FLS Idrætsklub. 

Calle


