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Ansvarsh. redaktør 

Knud V. Jensen 

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.   

Fremtiden 
"Hvordan er fremtids- 
udsigterne?" 

Det spørgsmål stilles 
dagligt af NORDENs 
medarbejdere - og det 
er naturligt. Virksom- 
hedslukninger, nedsat 
produktion og negati- 
ve regnskabsresulta- 
ter er avisernes 
hverdagskost. 

NORDEN har i øjeblik- 
ket en horisont med 
travl beskæftigelse 
på 3-4 måneder - efter 
den tid kan der ikke 
siges méget om ordre- 
udviklingen. 

Ved vurderingen af 
mulighederne for at 
belægge vor kapacitet 
i 2. halvår må vi gø- 
re os klart, at NOR- 
DEN er en underleve- 
randørvirksomhed,. 

Vi har således ikke 
noget selvstændigt 
produkt, vi kan gå ud 
på markedet at sælge. 
Vi arbejder primært 
før andre, som enten 
ikke selv har et pro- 
duktionsapparat, e1l- 
ler som har så meget 
arbejde, at de ikke 
selv kan klare pro- 
duktionen i egne værk- 
steder. 

”Lokomotiver” 
Vi er altså afhængige 
af, at der er hoved- 
leverandører, der fun- 
gerer som en slags 

"lokomotiver" for os, 
og det er vigtigt for 
05, åt ordretilgangen 
til disse virksomhe- 
der er tilfredsstil- 
lende, ellers bliver 
der ikke tale om no-   

get underleverandør- 
arbejde. Vort kraftig- 
ste "lokomotiv" har 
hidtil været FLS - 
men der er i tiden en 
meget behersket ud- 
vikling i salg af ce- 
mentfabrikker. Derfor 
må vi indstille os på 
en begrænsning af or- 
dremulighederne fra 
denne side. 

NORDENs muligheder 
ligger i at indhente 
ordrer fra andre kun- 
der. Det er der, vore 
kræfter må sættes ind. 
Forudsætningen herfor 
er, at der stadig er 
virksomheder, som har 
aktiviteter i gang, 
og det ligger desvær- 
re tungt for mange. 
Men ikke mindst er 
det en betingelse, at 
vi alle på NORDEN er 
indforstået med, at 
det kræver fleksibi- 
litet og konkurrence- 
evne at få fat i en 
større markedsandel 
i dette svindende 
marked. 

Går vi igennem fabrik- 
ken i dag, ser vi al- 
lerede denne tendens. 
Der er langt imellem 
arbejdsopgaverne for 
moderfirmaet. Vi kan 
være glade for, at 
der er travlhed med 
arbejde til andre 
kunder, og at vi er 
i stand til at bygge 
skibssektioner både 
inden- og udendørs. 

det vigtigste 
spørgsmål 
Det er ikke en let 
sag i dag at give et



fyldestgørende svar 
på, hvorledes fremti- 
den vil udvikle sig 
på vor fabrik. Det er 
afhængigt af udviklin- 
gen i omgivelserne, 
men i meget høj grad 
også af vor evne og 
dygtighed til at ind- 
stille os på at møde 
de udfordringer, der 
ligger i forandrin- 
gerne. 

I det daglige - på 
møder og i hverdagens 
debat - er det ofte 
"de små ting", der 
hår tendens til at 
blive "problemer". Vi 
må passe på, at disse 
forhold ikke overskyg- 
ger det spørgsmål, 
som til syvende og 
sidst er vigtigst for 
os allesammen: "Hvor- 
dan kan vi alle - hver 
på sin plads - medvir- 
ke til, at vi gennem 
samarbejde får fat i 
ordrer fra en bred 
kundekreds og herved 
skaber en stabil be- 
skæftigelse?" 

WK 

Ingen koncern - 
repræsentation 

i A/S Potagua 
Afstemningen om even- 
tuel koncernrepræsen- 
tation i A/S Potagua”s 
bestyrelse gav kun 
40,1 % Ja-stemmer, og 
da mindst 50 % af de 
stemmeberettigede skal 
stemme ja for at gen- 
nemføre koncernrepræ- 
sentation, betyder 
dette, at repræsen- 
tation ikke indføres.   

I forbindelse med ud- 
givelsen af det 60. 
nr. af OBS, som udkom 
10 år efter det før- 
ste OBS, lavede den 
daværende redaktør et 
rundspørge om "Min 
mening om OBS", og 
flere af de afgivne 
svar efterlyste mere 
stof om det daglige 
arbejde i værksteder- 
ne. 

Den nuværende redak- 
tør efterlyser herved 
sådanne artikler og i 
det hele taget flere 
indlæg fra læserne; 
det ville være rart 
at læse udtalelser 
fra andre "penne" end 
de efterhånden tradi- 
tionelle 3-4 stykker. 

Jeg foreslår derfor, 
at en eller flere 
af medarbejderne i 
hal P til det næste 
nummer af OBS skriver 
en artikel om det dag- 
lige arbejde i hal P. 
Som det. fremgår af 
notatet bag i bladet, 
skal artiklen være 
redaktøren eller re- 
daktionssekretæren i 
hænde senest 
1982-06-03. 

Med en optimistisk 
hilsen fra 

KVJ 

  

    

Udvalget afholdt møde 
1982-04-22. 

Indkomne forslaq: 

Nr. 7935 
Værktøj for isætning 
af store snegletappe. 

Nr. 7949 
Justerbart stillads 
til brug i ovne, når 
der skal arbejdes med 
kæder ophængt i Valby- 
system. 

Behandlede forslag: 

Nr. 7903 
Værktøj for opvarm- 
ning af rørender for 
isætning af tappe til 
snegle. 

Ideen i forslaget er 
ikke ny, men kan må- 
ske på længere sigt 
vise sig at være hen- 
sigtsmæssig, såfremt 
ordremængden af sneg- 
le forøges. 
Udvalget mener derfor, 
at forslaget, der er 
indsendt af nr. 1680 
Jørgen Thomsen og 
nr. 2074 Niels Erik 
Christensen, bør be- 
lønnes med kr. 300,-. 

uden nr. 
ForsTåg til udskifte- 
lig slidplade for rør- 
bøjninger. 

Forslaget er ikke nyt 
og har igennem flere 
år været anvendt bl.a. 
på Aalborg Portland.



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1982-04-22 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

I mødet deltog kontor- 
chef Knud V. Jensen 
og afdelingsingeniør 
Lårs Mose Nielsen som 
gæster. 

Willy Kok bød velkom- 
men, specielt til gæ- 
sterne, og oplyste, 
at Poul Christensen 
pr. 1982-03-01 er ud- 
nævnt til værkfører 
og er ansat i hal $S 
som afløser for Gun- 
når Nymark Jensen. 

Punkter. fra 

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

Forskellige udvaly 

Der har ikke været af- 
holdt møde i sikker- 
hedsudvalget siden 
Sidste SU-møde. 
kantineudvalget af- 
holdt møde "-04-06. 
Alle DRS HNGs Ud va tg 
har afholdt møde siden 
sidste SU-møde. 
Mogens Sall fremsatte 
ønske om installation 
af en telefon i skur- 
vognen på udearbejde 
af hensyn til de fag» 
lige aktiviteter, så 
opståede problemer 
kunne løses hurtigt. 
W. Kok afslog dette 
ønske og henviste til, 
at den eksisterende 
telefon på udearbejde 
kunne benyttes. 
På Mogens Salls fore- 
spørgsel vedrørende 
stempelure og toilet- 
forhold på udearbejde 
svarede Frede Jensen, 
at disse forhold er 
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drøftet med Rørdal, 
og der arbejdes med 
en løsning herpå. 
Dagpengeudvalget: 

- Åa. Nørgaard oply- 
ste, at der har været 
en stigning i dagpen- 
geudbetaling i 1. 
kvartal i sammenlig- 
ning med tidligere år, 
men det ser ud til at 
have været en epidemi, 
som nu menes overstå- 
et. 

Ordre=og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 25 
mand i 3. kvartal 
1982 (25 %), i maskin- 
værkstedet til I mand 
T25 %) og i montage- 
værkstedet ti mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
TIT ca. 20 mand ind- 
til juni måned, på 
Dania til 8 mand ind- 
Til videre og på DEF 
til 2 mand indtil vT- 
dere. 
På rejsearbejde i ud- 
lande er beskæf - 
tigeTse til 1 mand 
resten af året (Iraq), 
4 mand i 6 måneder 
(Ægypten), 1 mand i 
åÅ måneder (Benin) og 
1 mand i 2 måneder 
(Mexico). 
Frede Jensen oplyste, 
at der for øjeblikket 
er travlhed med håste- 
ordrer inden for 
værftsarbejde, såle- 
des at der må arbej- 
des i skiftehold fra 
26. april. Man prøver 
at få enkelte leve- 
ringstider på andre 
ordrer justeret for 
at gøre det muligt at 
tage flere hasteor-   

drer ind på værfts- 
arbejde og derved for- 
bedre den totale be- 
skæftigelsessituation. 
Willy Kok redegjorde 
for den forventede 
mindre ordretilgang 
fra FLS og understre- 
gede vigtigheden af, 
at alle arbejder sam- 
men om at få ordrer 
fra anden side for 
at opretholde beskæf - 
tigelsen. 
Peder Christensen 
mente, åt tendensen 
går i retning af tun- 
ge ting, og at det i 
denne forbindelse vil 
være et spørgsmål, om 
ikke en ny hal må kom- 
me ind i billedet. I 
øvrigt mente Peder 
Christensen, at Nor- 
den må spille mere på 
de muligheder, man 
har i forbindelse med 
store arbejder, og 
nævnte havnen og ån- 
dre faciliteter, li- 
gesoøm en ny brændema- 
skine ville være af 
stor betydning. 
Willy Kok oplyste, at 
der inden for de nu- 
værende rammer arbej - 
des på at blive mere 
egnet til arbejde for 
fremmede. 
Investeringer: 4 t 
e-Lau truck I afkor- 

terværkstedet, Teodo- 
lit med optisk lod i 
hal P, el-installa- 
tion i hal $, foto- 
apparat og arkivskab 

(kvalitetskontrol), 
udsug for slibemaski- 
ne på udearbejde, 
værktøjsskab i bur 
pladeværksted. 

Regnskabet for 1981 

Knud V. Jensen gen- 
nemgik og kommentere- 
de det udleverede 
regnskabsmateriale 
og besvarede de stil- 
lede spørgsmål. 
Regnskabet er god- 

kendt af Nordens be-



styrelse og indgår nu 
i FLS” regnskab som 
et afdelingsregnskab. 
Norden svarer således 
ikke selvstændig 
virksomhedsskat 
Når der korrigeres for 
inflation, viser regn- 
skabsresultatet gen- 
nem årene en faldende 
tendens, Til trods 
herfor må resultatet 
betegnes som tilfreds- 
stillende. 
Willy Kok benyttede 
lejligheden til at 
takke medarbejderne 
for den gode indsats, 
som har givet grundlag 
for årets resultat. 

  

- Næh, jeg har ikke 
noget at udsætte på 
Deres parkering, ba- 
re De flytter baghju- 
let væk fra min fod! 

Personalepolitik 

[beskæftigelse af 

efterlønsmodtagere) 

Tage Hansen og Peder 
Christensen ønskede 
en redegørelse for ef- 
terlønsmodtageres ar- 
bejde i produktionen, 
idet de mente, at dis- 
se fortrinsvis skulle 
arbejde med pasning 
af de grønne områder 
på fabrikken. Man har 
tidligere ment det 
nødvendigt at have en 
ekstra kranfører med 
certifikat, hvilket 
imidlertid ikke er 
blevet til noget, og 
man hår i stedet taget   

en efterlønsmodtager 
ind i tilfælde af 
sygdom o.lign. Man 
mener, det ville væ- 
re bedre at uddanne 
en kranfører og såle- 
des holde en mand be- 
skæftiget hele året. 
Lars Mose Nielsen op- 
lyste, at efterløns- 
modtagere var blevet 
taget ind ved spids- 
belastning, men ikke 
for så lang tid, at 
man kunne beskæftige 
en mand mere, og med 
hensyn til at få en 
mand på kranførerkur- 
sus havde det vist 
sig umuligt. 
Man drøftede spørgs- 
målet og var enige 
om det nødvendige i   

altid at have kran- 
førerdækning på fa- 
brikken. Lars Mose 
Nielsen vil nu sammen 
med Tage Hansen og 
Peder Christensen hen- 
vende sig til Special- 
arbejderskolen og ta- 
ge spørgsmålet om kur- 
sus op igen. Samtidig 
vil man undersøge mu- 
ligheden for at låne 
en kranfører fra ude- 
arbejde. 

Eventuelt 

Intet. 

Mødet hævet kl. 17.10. 

Kantingeudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1982-04-06. 

1. Ved gennemgang af 
referatet fra sid- 
ste møde bemærke- 
des, at det nu må 
være tidspunktet, 
hvor der må afta- 
les med maleren 
om maling af bade- 
rummet i fabrik- 
kens sommerferie. 

2. KYJ redegjorde for 
personaleændringen 
i forbindelse med 
Edith Skovs fra- 
træden 1982-06-30. 

3. En ny prisliste 
gældende fra 
1982-04-13 blev   

drøftet og vedta- 
get. 

4. Der er fremsat øn- 
ske om avissalg i 
frokostpausen. En 
sådan mulighed un- 
dersøges, idet en 
forudsætning for 
et sådant salg er, 
at der bliver ta- 
le om fuld retur- 
ret. 

5, Ved selvsyn kon- 
staterede udval- 
get, at rengørin- 
gen ikke er til- 
fredsstillende, 
og KVJ lovede at 
tale med indkøbs- 
afdelingen herom.



Ben gamle Bogholder orienterer 

  

Ordet STATUS stammer fra latin.og 
betyder tilstand. Tidligere blev 
dette ord udelukkende benyttet 
som betegnelsen for den regn- 
skabsmæssige opgørelse over akti- 
ver og passiver, som jo viser til- 
standen på en bestemt dato. 

I vore dage betegner man lige så 
ofte denne opgørelse som en BALAN- 
CE, hvilket ord også stammer fra 
det latinske sprog og betyder li- 
gevægt; ordet kendes jo også som 
udsagnsord: at balancere, f.eks. 
på en line. Der skal være en ba- 
lance mellem summen af aktiver og 
summen af passiver. 

Der er jo nemlig det tiltalende 
ved det dobbelte bogholderi, at 
det altid balancerer. Enhver post, 
der bliver debiteret i bogholde- 
riet, skal have en modposterings- 
konto, der bliver krediteret for 
samme beløb, og omvendt. Det er 
sådan set et meget enkelt system; 
problemerne opstår imidlertid, 
når man er i tvivl om, på hvilke 
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konti debiteringerne og kredite- 
ringerne skal finde sted. 

Eksempler: 

Man modtager en indbetaling fra 
en kunde: 

Debet: Kassekonto (kassebe- 
holdningsaktivet for- 
øges). 

Kredit: Debitorkonto (tilgode- 

havendeaktivet formind- 
skes). 

Der finder en udbetaling sted til 
en leverandør: 
  

Kredit: Kassekonto (kassebehold- 
ningsaktivet formind- 
skes). 

Kreditorkonto (leve- 
randørgældpassivet for- 
mindskes). 

Debet: 

Begge disse eksempler giver kun 
bevægelser inden for statuskon- 
tiene, men det er lige så almin- 
deligt, at bevægelsen sker både 
på drifts- og på statusposter, 

Man sender en salgsfaktura til en 
af firmaets kunder: 

Debet: 0Debitorkonto (tilgode- 
havendeaktivet forøges). 

kredit: Varesalg (indtægtspost 
i driftsregnskabet). 

Man modtager en købsfaktura fra 
en af firmaets leverandører: 

Debet: Varekøb (udgiftspost i 
driftsregnskabet). 

Kredit: Kreditorkonto (leve- 
randørgældpassivet for- 
øges). 

Posteringer, der vedrører 2 drifts- 
konti, vil kun undtagelsesvis fo- 
rekomme i forbindelse med omposte- 
ringer, f.eks. dersom den første 
driftspostering er indgået på en 
forkert Konto og ønskes flyttet
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herfra til sin rette hylde i kon- 
teringssystemet. 

Efter hver postering vil saldiene 
på statuskontiene vise det økono- 
miske mellemværende, firmaet har 
i forbindelse med det pågældende 
aktiv eller passiv. Man kan popu- 
lært sige, at statuskontiene vi- 
ser firmaets regnskab udadtil. 

Derimod vil saldiene på drifts- 
kontiene vise den pågældende ind- 
tægts- eller udgiftsposts akku- 
mulerede beløb fra regnskabsårets 
begyndelse. Man kan sige, at 
driftskontiene viser firmaets 
regnskab indadtil. I forbindelse 
med årsafsTutningen overføres så- 
ledes saldiene på samtlige ind- 
tægts- og udgiftskonti til tabs- 
og vindingskonto, så alle drifts- 
kontiene kommer til at vise nul 
og som sådan er parate til at be- 
gynde på et nyt regnskabsår. 

Der skal dog også - før man be- 
gynder på det nye år - foretages 
en udligning af den på tabs- og 
vindingskontoen opståede saldo, 
som overføres til de statuskonti, 
der svarer til den af generalfor- 
samlingen vedtagne resultatforde- 
ling. 

Forhåbentlig viser T&V-kontoen 
en kreditsaldo (indtægterne har 
været større end udgifterne), og 
for at udligne denne skal kontoen 
debiteres, f.eks. til kredit for: 

Skyldigt udbytte til aktionærer 
(kreditorkonto). 

Reservekonti (egenkapitalkonti). 

Skyldig skat af årets overskud 
(kreditorkonto). 

Hovedopdelingen i den skabelon, 
der blev vist i sidste nummer af 
OBS, er: 

for AKTIVER (redegørelsen for, 
hvordan virksomhedens penge er 
anbragt): 

Immaterielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver i alt   

Varebeholdninger 
Tilgodehavender 
Værdipapirer og kapitalandele 
Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver i alt 

AKTIVER i alt 

I sammenligning med de tidligere 
mest anvendte opstillingsformer 
er der i ovenstående direkte 
vendt om på rækkefølgen for de 
enkelte poster. 

Under anlægsaktiverne starter man 
med de aktiver, der er bundet 
stærkest i virksomheden, såsom 
goodwill, og under omsætningsak- 
tiver begynder man med de vanske- 
ligst realisable aktiver og slut- 
ter med de lettest realisable = 
de likvide beholdninger, 

for PASSIVER (redegørelsen for, 
hvordan pengene er fremskaffet): 

Selskabskapital 
Opskrivningshenlæggelser 
Reserver 
Overført overskud eller tab 

Egenkapital i alt 

Eventualskat 
Garantihenlæggelser 

Henlæggelser i alt 

Langfristet gæld: 
Prioritetsgæld 
Udlandslån 

Kortfristet gæld: 
Prioritetsgæld 
Bankgæld 

Leverandører af varer og tje- 
nesteydelser 

Vekselgæld 
Selskabsskat 
Anden gæld 
Periodeafgrænsningsposter 
Udbytte for regnskabsåret 

Gæld i alt 

Her er også vendt helt om på den |



hidtil mest anvendte opstillings- 
form, idet man nu begynder med 
egenkapitalen og her igen med 
selskabskapitalen (f.eks. aktie- 
kapitalen), herefter vises reser- 
ver og henlæggelser, og under 
gældsposterne starter man med den 
langfristede gæld og slutter med 

de kortfristede gældsposter 
(sidst = den først forfaldne = 
udbyttet for regnskabsåret). 

I to efterfølgende artikler vil 
de enkelte aktiv- og passivposter 
blive omtalt. 

NORDEN's regnskab for 1981 
På samarbejdsudvalgsmødet blev 
foretaget en gennemgang af NOR- 
DENs årsregnskab, der - som et 
afdelingsregnskab =- indgår i FLS” 
regnskab, og som derfor ikke of- 
fentliggøres. Som afdelingsregn- 
skab figurerer der ikke i NORDENs 
regnskab selskabsskatter. 

I sammenligning med 1980 viser 
omsætningen en stigning på 22 %, 
nemlig fra 63,4 til 77,7 mill. 
kr. Når stigningen ligger væsent- 
ligt over inflationsstigningen, må 
dette ses i relation til en for- 
skydning i salgssammensætningen 
til mere materialekrævende pro- 
dukter i 1981. 

Der har været en stigning i an- 
tallet af produktive timer på 
knap 5 %. 

Fabrikkens indtjening må beteg- 
nes som tilfredsstillende, og en 
væsentlig årsag hertil er, at fa- 
brikkens fleksibilitet har bevir- 
ket, at nedgange inden for nogle 
arbejdsområder har kunnet kom- 
penseres ved større aktivitet 
inden for andre områder. 

Der blev på mødet fremvist en 
analyse over udviklingen i dæk- 
ningsbidrag og indirekte omkost- 
ninger omregnet til 1974-kroner - 
altså således at inflationen 
holdes udenfor. 

Det ses af nedenstående figur, 
at det indtjente dækningsbidrag 
har holdt sig ret jævnt, mens der 
har fundet en stigning sted i de 
indirekte omkostninger, og det er 
en uheldig udvikling, forårsaget 
af konkurrencesituationen. 
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Dækningsbidrag omskre- 
vet til 1974-kroner 

Indirekte omkostninger, 
nen afskrivn. og renter om- 

skrevet til 1974-kroner 

Den fortsat skærpede konkurrence 
viser sig også ved, at "nulpunk- 
tet" (= det antal produktive ti- 
mer, der skal præsteres, for at 
der kan fremkomme et reqnskabs- 
mæssigt resultat på nul) har væ- 
ret stærkt stigende gennem årene, 
Såvel "nulpunkt" som risikomargen 
(differencen mellem opnåede pro- 
duktive timer og "nulpunktet"s 
timeantal) vises i denne grafi- 
ske fremstilling:
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Siden 1974 har NORDENs medarbej- 
derstab ligget nogenlunde stabilt 
på 240-250 mand, hvilket fremgår 
af nedenstående kurve, der også 
viser den til medarbejderne udbe- 
talte løn: 
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Orientering fra 

bestyrelsesmødet 

1982-04-16 

Fredag 1982-04-16 afholdtes møde 
i Maskinfabrikken NORDENs besty- 
relse. 

Årsregnskabet for 1981 blev frem- 
lagt, og der udtaltes tilfreds- 
hed såvel med det opnåede resul- 
tat som med det regnskabsmateri- 
ale, der blev fremlagt. 

I 1981 har der været fuld beskæf - 
tigelse, idet fabrikkens fleksi- 
bilitet har bevirket, at nedgan- 
ge inden for nogle arbejdsområ- 
der har kunnet kompenseres ved 
større aktivitet inden for an- 
dre områder. Den opnåede samlede 
aktivitet svarer i store træk 
til den aktivitet, der var for- 
ventet i budgettet. 

I forbindelse med en drøftelse 
af forholdet mellem salget til 
FLS-H og til øvrige kunder frem- 
førte Peder Christensen ønsket 
om opførelse af en ny hal til 
fremstilling af større enheder 
som skibssektioner og offshore- 
udrustning. 

Under ledelsesberetningen besva- 
redes nøgle spørgsmål, der blev 
stillet af Mogens Sall i forbin- 
delse med udearbejdsafdelingen. 

Under omtalen af investerings- 
programmet oplyste Willy Kok, 
at det overvejes, hvilke alter- 
native muligheder der findes for 
placering af en ny skærebrænder 
(de nuværende ældre maskiner er 
for små og for uhensigtsmæssige). 

Sluttelig orienteredes om dåtåene 
for valgene af medarbejderrepræ- 
sentanter til henholdsvis NORDENs 
og FLS” bestyrelse.



otdikrise-stålpriser 
Europas stålværker 
har gennem de seneste 
år været inde i en 
krise, og bestræbel- 
serne på at formå 
EF”s stålproducenter 
til at indgå ordnin- 
ger om begrænsning af 
produktionen med tvun- 
get kvotasystem har 
været medvirkende til 
at fremtvinge krafti- 
ge prisstigninger og 
har i nogle tilfælde 
medført mangelsitua- 
tioner. 

Udviklingen har med- 
ført kraftige prote- 
ster fra den europæi- 
ske metalindustris 
organisation - ORGA- 
LIME - der understre- 
ger, at industrien ik- 
ke er i stand til at 
absorbere så store 
prisstigninger over 
så kort en periode, 

Et andet uafklaret 
problem er kravet fra 
visse stålværkers si- 
de om afregning til 
leveringsdagens pris, 
d.v.s. at langtids- 
kontrakter ikke kan 
tegnes til fast pris. 

For at anskueliggøre 
de kraftige stignin- 
ger er der nedenfor 
vist nogle eksempler 
på stigninger i grund- 
riserne for lager- 

stTET CTkr. pr: kg; excl: 

moms): Jan. Feb. 
1979 1982 

Stangstål 2,30 3,67 
Beholder- 
plader 2,28. 3,54 
I- og U- 
stål 2,40 3,96 
S.M. stål. 2,54 4,17 

Ovennævnte priser skal 
ved køb tillægges 
overpriser, der vari- 

erer fra dimension til 
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dimension, og stålpri- 
serne i dag er incl. 
overpriserne på ca. 
4,— til 4,50 kr. pr. 
kg. 

  

Når der tales om stål- 
priser, må man ikke 
glemme biproduktet 
skrot, der for fabrik- 
kens samlede økonomi 
er af betydning og 
derfor må holdes nede 
på så lavt et niveau 
som muligt. Det er 
derfor også vigtigt, 
at man vurderer, hvad 
der skal skrottes, og 
hvad der senere kan 
anvendes. 

I forbindelse med re- 
turnering at stål til 
afkorterværkstedet 
skal der udfærdiges 
en returrekvisition 
med angivelse af mål 
og kvalitet, og husk: 
For RYSrE KÅ1o. der 
kan anvendes, spares 
der kr. 

  

4 til 4,50. 

      

Personalia 
Udlært 

1982-05-05: 
Michael Olesen udlært 
som maskinarbejder 

Fødselsdag 

Knud E. Nielsen fyl- 
der 50 år 1982-06-24 

På pejse 
SPANIEN 

Leif Hansen kom hjem 
fra SPANIEN 26. marts. 

ÆGYPTEN 

Peder Bødkergaard Ni- 
elsen og Allan Hansen 
rejste 16. marts til 
HELWAN. Varighed ca. 
1/2 år. 

Michael Andersen rej- 
ste 8. april til HEL- 
NAN. Varighed ca. 
1/2 år.



  

28 medarbejdere fik legat fra 

Bestyrelsen for Fami- 
lien Kjærs Fond kunne 
atter i år uddele 28 
legater fra fondet 
til medarbejdere fra 
forskellige virksomhe- 
der inden for FLS- 
Gruppen. Heraf var 3 
legatportioner med 
social indikation. 

Den årlige legatudde- 
ling fandt sted fre- 
dag den 26. marts un- 
der den traditionelle 
festlige form, hvor 
alle modtagere var 
inviteret til sammen- 
komst på restaurant 

  

  

Familien Kjær's Fond 

Den Gyldne Fortun. 
Førmanden for fonds- 
bestyrelsen, direktør 
Erik Mollerup, bød 
velkommen til legat- 
modtagerne og omtalte 
kort oprettelsen af 
familiefondet, som nu 
kunne foretage legat- 
uddeling for ottende 
gang. 

Legatet blev stiftet 
i 1974 af fru Karen 
Lis Kjær i forbindel- 
se med overlæge Tage 
Kjærs udtræden af be- 
styrelsen for F. L. 
Smidth & Co., hvor 

  

han havde virket i 
ca. 40 år. Fru Kjær 
havde lagt vægt på, at 
legatmidlerne kom alle 
medarbejdergrupper i 
FLS-Gruppen til gode, 

- Vi er glade for på 
denne måde at kunne 
give udtryk for en på- 
skønnelse af vore man- 
ge dygtige medarbejde- 
res indsats, sagde 
direktør Erik Molle- 
rup, men det er en 
vanskelig opgave at 
udvælge legatmodtager- 
ne, fordi mange, man- 
ge flere gør sig for- 
tjent til denne aner- 
kendelse. 

Formanden overrakte 
derefter legaterne 
med en personlig tak 
til hver enkelt. Fra 
NORDEN mødtog Jørgen 
Kristensen, maskin- 
værkstedsburet, (bil- 
ledet) en legatpor- 
tion på 5.000 kr. 

Direktør Erik Molle- 
rup sluttede uddelin- 
gen med en lykønsk- 
ning til modtagerne, 
ledsaget af ønsket 
om, at de ville mod- 
tage legatet som en 
anerkendelse af en 
dygtig indsats og en 
opmuntring i det dag- 
lige arbejde. 

Fra legatmoødtagernes 
side bragte fælles- 
tillidsmand William 
Nielsen, Aalborg Port- 
land, bestyrelsen for 
fondet en tak for den 
opmuntrende anerken- 
delse. 

Efter legatuddelingen 
var deltagerne besty- 
relsens gæster ved 
en hyggelig frokost. 

Prin 
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Der blev afholdt ge- 
neralforsamling 
1982-04-06 i Idræts- 
foreningen Norden, og 
af formandens beret- 
ning fremgik det, at 
året var gået godt og 
med stor aktivitet i 
de forskellige sports- 
grene. 

Som det fremgik af 
dagsordenen, var der 
valg af formand, kas- 
serer, sekretær, re- 
visor samt udvalgs- 
medlemmer, og dette 
fik følgende resultat:   

sport 
Formand 
Kasserer: 
Sekretær: 
Revisor 

Udvalgsmed lemmer: 

Fødbold 11-mands: 
Viktor Pedersen (genv.) 

Fodbold 5-mands: 

Carl Johan Jensen (genv.) 
Viktor Pedersen (afg. Kr. Mejlsted) 
Bent Pedersen (afg. Poul Kjeldsen) 
Palle Nielsen (genv.) 

Carl Johan Jensen (afg. Peter Caspersen) 

Bordtennis: Peter Caspersen (afg. Jens Jørgen 

Billard 

Badminton : 

Nielsen) 
John Bach (genv.) 

Torben Asp (afg. Carl Johan Jensen) 

40 års jubilæumsskydning 
Fredag 1982-03-05 af- 
holdtes den årlige 
skydning med Rørdal 
og Dansk Eternit-Fa- 
brik. Denne skydning 
var samtidig 40 års 
jubilæum og som følge 
heraf særlig spænden- 
de og festlig. 

Skydningen blev vun- 

det af DEF, og Skytte- 
foreningen Norden blev 
en sikker nr. 3. Der 
var dog meget skarp 
konkurrence til det 
sidste, og det lå 
klart, at det hold, 
der havde bedst styr 
på nerverne, ville 
vinde, Vore 2 bedste 
skytter blev Hardy Ni- 

Valgresultat 

elsen og Hans Nielsen. 

Efter skydningen var 
der sammenkomst på 
DEF for alle skytter- 
ne, officials samt 
derés ægtefæller med 
spisning og dans til 
ud på de små timer. 

NN 

Ved optællingen 1982-04-30 viste der sig føl- 
gende resultater: 

Bestyrelsesmedlemmer 
eder H. ristensen (76 stemmer), valgt 

Mogens Sall (65 stemmer), valgt 
Knud Ørvad Jensen (54 stemmer), ikke valgt 

Stof til juli-num- 1 
meret af NORDEN-08S zyppleenter 
Skal VrE fadaktjo- gon esen (137 stemmer), valgt 
nen i hænde senest Tage Leif Hansen ( 41 stemmer), valgt 
1982-06-03. Stemmeprocent: 79,9 % 
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