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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.   

Den fremtidige beskæftigelse 
På SU-mødet forleden 
blev ordresituationen 
på kortere og længere 
sigt grundigt gennem- 
drøftet, 

Det kan meddeles, at 
vi på kort sigt kan 
fastholde beskæfti- 
gelsen i hvert fald 
til et stykke tid ef- 
ter sommerferien, 
idet det er lykkedes 
for os at få fat i 
arbejdsopgaver med 
meget kort leverings- 
tid og til pressede 
priser. 

På blot noget længere 
sigt ser forholdene 
imidlertid knap så 
optimistiske ud. Der 
har gennem længere 
tid været tendens til 
lavere indgang fra 
moderfirmaet, og den- 
ne tendens er i den 
senere tid blevet 
yderligere forstærket. 

Der har været møder 
med FLS” indkøbsafde- 
ling, og alle mulig- 
heder for at sikre 
beskæftigelse for 
NORDEN har været un- 
dersøgt, men det er 
et faktum, at den ar- 
bejdsmængde, der fo- 
religger fra FLS til 
dansk udførelse, ikke 
er af meget stort om- 
fang i den kommende 
tid. 

Som man har kunnet 
læse i aviserne, er 
ordreindgangen til 
FLS for lav, og der- 
til kommer, at hoved- 
parten af de ordrer, 
der er indgået i den 
senere tid, skal ud- 
føres uden for Dan- 
mark af politiske og 
finansielle grunde 

Vi har forøget salgs-   

indsatsen for at få 
fat i mere arbejde 
fra andre kunder, og 
det er også lykkedes 
helt godt i 1. halv- 
år. Op mod halvdelen 
af de produktive ti- 
mer er leveret til 
øvrige kunder. Her i 
juni måned har ca. 70 
mand været beskæfti- 
get med fremstilling 
af skibssektioner. 

Desværre møder vi og- 
så indskrænkninger af 
mulighederne på marke- 
det uden for FLS. Der 
er en stagnation in- 
den for værftsindu- 
strien, hvor vi el- 
lers på grund af vor 
beliggenhed har mu- 
lighed for at indhen- 
te ordrer. 

På SU-mødet drøftedes 
disse spørgsmål ind- 
gående. Man var enige 
om, at det er en 
uheldig udvikling, 
hvis den traditionel- 
le stabile beskæfti- 
gelse ikke kan fort- 
sætte - men på trods 
heraf var der forstå- 
else for, at det er 
vigtigt at se vanske- 
lighederne i øjnene 
i tide - og at til- 
passe sig forholdene 
på en fornuftig måde, 
så virksomheden som 
sådan kan overleve 
som arbejdsplads. 

Vi står nu alle over 
for en tiltrængt som- 
merferie og kan se 
tilbage på et 1. halv- 
år, der har været præ- 
get af en hektisk ak- 
tivitet i alle afde- 
linger. På det grund- 
lag ønskes alle med- 
arbejderne en GOD 
FERIE. 

NK



Valg af medarbejderrepræsenter 

f. til NORDENS bestyrelse: 
Som kort omtalt i sidste nummer af OBS gav optællingen 1982-04-30 det 
resultat, at følgende blev valgt: 

til bestyrelsen: Tillidsmand Peder H. Christensen (genvalgt) 
Tillidsmand Mogens Sall Fr SED 

som suppleanter: Smed Egon Olesen (FTGE JÅ 
Tillidsmand Tage Hansen arter AJ 

2, til FLS- bestyrelsen: 
Hertil skulle vælges i alt 4 repræsentanter både til bestyrelsen og 
som suppleanter. Optællingen 1982-05-13 gav det resultat, at følgen- 
de blev valgt: 

til bestyrelsen: Civiling. Jørgen J. Ahlgren, FLS-H (genvalgt) 
Fællestillidsmand John Carlsen, FLS-M HESS SY 
Tillidsmand Peder H. Christensen, FLS-NO (nyvalgt ) 
Kemichef Axel Nørholm, FLS-H PÆRE 

som suppleanter: Maskintekn. Fl. Johansen, FLS-H k ) 
Tillidsmand Jørn E. Fausild, FLS-M ERE 
Eksp.assistent Per Dose, FLS-H bette ) 
Sektionsleder Antonio Candelaria, FLS-H ( i 

OBS-red. vil gerne benytte lejligheden til at gratulere med valget - 
specielt vor egen Peder H. Christensen, der således er blevet indvalgt 
i FLS-bestyrelsen. 

KVJ



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1982-06-10 
kl, 15,40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

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

Willy Kok bød velkom- 
men, specielt til gæ- 
sten. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Spørgsmålet om kran- 
førerdækning på" fa- 
brikken er nu Tøst på 
en tilfredsstillende 
måde. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde T982-05-18, 
I forbindelse med den 
påtænkte sikkerheds- 
konference til efter- 
året efterlyste Frede 
Jensen forslag til em- 
ner og til afviklingen 
af konferencen i øv- 
rigt. Henvendelse her- 
om bedes rettet til 
Jørgen Kristensen, 
maskinværkstedet. 
Kantineudvalget af- 
oTdt møde =05=25, 

Alle afdelingsudvalg 
har a møde si- 
den sidste SU-møde. 
Flytning af kran og 
saks i hal M vil ske 
i nær fremtid. 
Problemet med hærdning 
af maling inden pak- 
ning i hal U blev 
drøftet, og Frede Jen- 
sen vil nu undersøge 
spørgsmålet nærmere. 
I forbindelse med øn- 
sket om at få nedsat 
et kursusudvalg på 
udearbejde drøftede 
man nødvendigheden 
heraf. Mogens Sall 
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mente, at det måtte 
være i alles interes- 
se, åt de, der kender 
folkene bedst, er med 
til at indstille, hvem 
der ønskes på kursus, 
og også bedst kan be- 
dømme, hvilke kurser 
der har betydning for 
afdelingen. 
Willy Køk henviste 
til det bestående kur- 
susudvalg, der finder 
frem til egnede kur- 
ser, f.eks. inden for 
svejsning, og vurde- 
rer fabrikkens behov 
for uddannelse af med- 
arbejderne, så det 
står i et rimeligt 
forhold til de res- 
sourcer, der er til 
rådighed, Måske er 
udearbejdsafdelingen 
hidtil til en vis 
grad blevet forfor- 
delt med hensyn til 
deltagelse i kurser, 
hvilket skyldes, at 
det efter krav fra 
kunder har været nød- 
vendigt at uddanne 
nogle G6-svejsere. 
Det vil man søge at 
råde bod på, men det 
må være sådan, at de 
kurser, der afholdes, 
koordineres, og at 
der kommer et vist an- 
tal med fra de for- 
skellige afdelinger. 
Frede Jensen nævnte, 
at det bestående kur- 
susudvalg ikke bestem- 
mer, hvem der skal på 
kursus, men arrangerer 
kurserne og finder 
frem til, hvor der er 
behov herfor. 
Peder Christensen ud- 
trykte betænkelighed 
ved, at det eksiste- 
rende udvalg, som var 
oprettet af pladeaf- 
delingen, skulle fin- 
de frem til behov for 
kurser i de andre af- 
delinger. Det må være 
naturligt, at udear- 
bejdsafdelingen selv   

finder frem til denne 
afdelings behov for 
efteruddannelse, hvor- 
efter ønskerne koor- 
dineres, så der bli- 
ver tale om en samlet 
målrettet efteruddan- 
nelse. 
Mogens Sall efterlyste 
atter en løsning på 

spørgsmålet om stem- 
pelure og toiletfor- 
hold på udearbejde. 
Frede Jensen vil tage 
spørgsmålet op og 
finde frem til en 
løsning herpå. 
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Kom for himlens skyld 
med det samme: Den er 
helt gal med mine 
bremser. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse ti B 
mand i 3. kvartal 
1982 (45 %), i maskin- 
værkstedet til 3 mand 

Z) og i (55 %) montage- 
værkstedet ti mand 

Udearbejde: Der er på 
Rørdal beskæftigelse 
TiT 25 mand i ca. 14 
dage, på Norden til 
9 mand indtil videre 
og på DEF til 2 mand 
indtil videre. 
På rejsearbejde i ud- 
lande er beskæf - 
tigeTse til 1 mand re=- 
sten af året (Iraq), 
4 mand resten af året 
(Ægypten), 1 mand i 
3-4 måneder (Ægypten),



1 mand resten af året 
(Nordvietnam) og 1 
mand i 2-3 måneder 
(Benin). 
Frede Jensen oplyste, 
at der var indgået en 
hel del hasteordrer, 
og samtidig har man 
forsøgt at få leve- 
ringstiden på nogle 
ordrer udskudt nogle 
få uger. Dette har 
forårsaget en hektisk 
travlhed rundt omkring 
på fabrikken, hvilket 
igen har bevirket, at 
den normale rytme er 
slået i stykker. 
Willy Kok nævnte, at 
disse hasteopgaver be- 
tyder, at den fulde 
beskæftigelse kan op- 
retholdes et stykke 
tid efter ferien. 
Der er rettet henven- 
delse til nogle dan- 
ske værfter for a 
tilbyde assistance, og 
der har også været en 
forespørgsel, men da 
det drejede sig om me- 
get tunge ting, som 
krævede et meget stort 
maskinarbejde, har vi 
ikke kunnet påtage os 
opgaven. 
Frede Jensen nævnte, 
at man ud over det i- 
gangværende arbejde 
til 60 mand til efter 
ferien har fået skibs- 
arbejde til 12-15 mand 
T ca. TO uger, hvilket 
man håber kan føre me- 
re arbejde med sig. 
Der er afgivet tilbud 
på montagearbejde på 
et kraftværk, men der 
er meget skarp konkur- 
rence. Ligeledes er 
der afgivet tilbud på 
maskiner og montage 
på et.norsk værk, men 
afgørelsen herom træf- 
fes først i uge 40. 
Der er indgået ordre 
på et asfaltanlæg, 
som også er en haste- 
opgåve, og der er fra 
18. juni stillet et 
reparationssjak på 
2 x 10 mand til rådig- 
hed for reparation på 
et skib.   

Investeringer: Beton- 
stensareal på havnen, 
drejebænk Voest Apol- 
lo, traktor til pul- 
versvejsning, 2 stk. 

siloer for svejsepul- 
ver, isolering af tid- 
ligere portnerbolig, 
skraldetalje i hal R, 
palleløftevogn i hal 
N. 

Beskæftigelsen 

fremover 

Willy Kok-oplyste om 
beskæftigelsessitua- 
tionen fremover, at 
den ikke ser helt så 
optimistisk ud som 
tidligere, og det er 
meget vigtigt at kun- 
ne skaffe arbejde ude- 
Fa, 

Vi kan være glade for, 
at vi har en fleksibi- 
litet, så vi har kun- 
net påtage os ordrer 
med kort leveringstid. 
Herved kan vi opret- 
holde den fulde be- 
skæftigelse til efter 
sommerferien. 
Forholdene kan indebæ- 
re, at den fulde be- 
skæftigelse næppe kan 
opretholdes på læn- 
gere sigt. Disse for- 
hold må vi se i øjne- 
ne i tide og være 
indstillet på at løse 
problemerne på en for- 
nuftig måde. 
Peder Christensen men- 
te, at der lå en fare 
i at måtte sige nej 
til nogle ordrer på 
grund af manglende 
faciliteter til disse 
arbejder. Med hensyn 
til skibsarbejde star- 
tede man jo også med 
sækkevognene, og for- 
leden blev der afle- 
veret en sektion på 
over 100 tons, hvil- 
ket viser den udvik- 
ling, der er sket gen- 
nem årene, så det vil- 
le nok være en fordel 
at satse på de tunge 
ting, hvor der er fær-   

re konkurrenter. 
Willy Kok var enig i, 
at der skulle arbej- 
des på at udvikle og 
udbygge værkstedsfor- 
holdene og den tekno- 
logiske kunnen. 
Der var enighed om, 
at opretholdelse af 
beskæftigelsen er det 
vigtigste problem for 
fabrikken, og der må 
tales åbent herom. 
Man er velkommen med 
ideer om, hvad der 
kan gøres, ligesom 
man må prøve at finde 
nye markeder. Bliver 
det nødvendigt at 
fastlægge aktivite- 
ten på et nyt niveau, 
må man tale sammen om 
det på en fornuftig 
måde og i tide. 

Eventuelt 

Intet. 

Mødet hævet kl. 17.10. 

  

- Jeg vil ikke bare an- 
tyde, at du har uret, 
søde Mia ... jeg påpe- 
ger båre, at du er uenig 
med vores leksikon ... 

5



FÅS-koncernen havde et 
overskud på 189 mio kr. 
Moderselskabets resultat påvirket af 2 store tab, 
uforandret udbytte 

På et møde den 15. a- 
pril har bestyrelsen 
for F. L, Smidth & Co. 
A/S behandlet og god- 
kendt selskabets regn- 
skab for 1981 til fo- 
relæggelse på den or- 
dinære generalforsam- 
ling, der afholdtes 
mandag den 17. maj. 

Koncernregnskabet om- 
fatter moderselskabet 
og 74 datterselskaber, 
heraf 36 hjemmehøren- 
de i udlandet. 

Fx 1: Smidth & Co."s 
hovedaktivitet er kon- 
struktion, fabrikation 
og levering af cement- 
fabrikker til hele 
verden. Denne aktivi- 
tet foregår både i det 
danske moderselskab og 
gennem ni udenlandske 
afdelinger, der er or- 
ganiserede som selv- 
stændige aktieselska- 
ber. Til koncernen hø- 
rer desuden en række 
danske øg udenlandske 
selskaber, hvis akti- 
vitet falder inden for 
områderne beton, byg- 
gematerialer, forure- 
ningsbekæmpelse etc., 
transport samt finan- 
siering og handel m.v. 

Koncernregnskabet er 
ikke udtryk for FLS- 
Gruppens samlede akti- 
vitet, navnlig fordi 
det ikke inkluderer 
Aalborg Portland-kon- 
cernen, hvor F. L. 
Smidth & Co.”s aktie- 
andel er på 30 %. 

Inden for hovedaktivi- 
tetsområdet møder den 
internationale In- 
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genijørforretning en 
skærpet konkurrence 
på det globale marked, 
som for en stor dels 
vedkommende er præget 
af overkapacitet in- 
den for cementindu- 
strien. For året som 
helhed har ordreind- 
gangen dog været gan- 
ske god, og ordrebe- 
holdningen er ved ud- 
gangen af 1981 stadig 
af en tilfredsstillen- 
de størrelse. 

For datterselskaberne 
inden for de øvrige 
aktivitetsområder må 
resultatet som helhed 
betragtes som til- 
fredsstillende til 
trods for, at navnlig 
de selskaber, der har 
deres hovedmarked in- 
den for den danske 
bygge- og anlægssek- 
tor, hår arbejdet un- 
der særdeles vanskeli- 
ge afsætningsforhold. 

Resultaterne i de 9 
udenlandske afdelin- 
ger af Ingeniørfor- 
retningen, der er or- 
ganiserede som selv- 
stændige aktieselska- 
ber, må ses i nøje 
sammenhæng med moder- 
selskabets resultat. 
Da der også er tale 
om et nært samarbejde 
såvel ledelsesmæssigt 
som finansielt med de 
øvrige datterselska- 
ber, er det besluttet 
at aflægge resultat- 
opgørelsen for året 
1981 efter equity- 
metoden. 

Som følge heraf er 
den forholdsmæssige   

andel i datterselska- 
bernes driftsresultat 
for året 1981 indgået 
i moderselskabets re- 
sultatopgørelse med et 
samlet beløb, medens 
datterselskabernes 
drift for de tidligere 
år alene er udtrykt 
ved udbyttet fra året 
før. For moderselska- 
bets vedkommende har 
denne principændring 
betydet en forbedring 
af driftsresultatet 
på 57 mio. kr., medens 
principændringen i så- 
gens natur ikke har 
haft nogen indflydelse 
på koncernresultatet. 

For F. L; Smidth '& Co. 
har 1981 - som allere- 
de nævnt i halvårsmed- 
delelsen -… været præ- 
get af betydelige tab 
på to større projek- 
ter. Heraf er det for- 
ventede tab ved det 
ene prøjekt - opførel- 
se af en cementfabrik 
i Latinamerika - bela- 
stet årets resultatop- 
gørelse, medens de 
hidtil afholdte netto- 
udgifter ved det andet 
projekt - opførelse af 
et anlæg til berigelse 
af råfosfat i Mellem- 
østen - er dækket ved 
overførsel af det i 
moderselskabet under 
"Henlæggelse til imø- 
degåelse af særlige 
risici' afsatte beløb 
på 120 mio. kr. = en 
henlæggelse, der er 
oparbejdet gennem åre- 
ne, netop med henblik 
på at dække tabsrisici 
af denne karakter. 

Koncernresultatopgø- 
relsen viser herefter 
et nettooverskud på 
189 mio. kr., som med 
fradrag af minoritets- 
interessernes andel på 
21 mio. kr. svarer til 
moderselskabets resul- 
tat på 168 mio. kr., 
jfr. efterfølgende 

opgørelse.



Bestyrelsen for F. L. Smidth & Co. A/S foreslår, 
at: (Beløb i 1.000 kr,) 

Nettoresultat 
med tillæg af: 

Overførsel fra 1980 

Udbytte fra datterselskaberne for 1980 . 

I alt: 

fordeles således: 

Henlæggelse til Lovmæssig reservefond . 

Forlods henlæggelse af den del af datter- 
selskabernes overskud, der ikke deklare- 

res som udbytte i 1982.....r00sees 

Forlods 6% udbytte af 491,8 mio, kr. 

Børie BBR 53 Eee er Es 

6% udbytte af 120 mio, kr. serie 
A-aktier 

Yderligere 6% udbytte af serie A- og 
B-aktier 

Henlæggelse til dækning af udgifter i 
forbindelse med selskabets 100-års ju- 
bilæum 

Henlæggelse til imødegåelse af særlige 
risici 

   
  

  

  

  

(mio. kr.) 1981 

Bruttosvinee see 1,548 

Rente og udbytter - netto .,.... 293 

1,841 

Kapacitetsomkostninger ... 1.432 

Afskrivninger 3 pE slet 126 

Ordinært resultat 38000000 283 

Ekstraordinære indtægter og ud- 
gifter, herunder henlæggelse til 
investeringsfond ..............- = FÅ 

Samlet resultat før skat ,....... 269 

Indkomstskatter 2... 80 

Årets nettoresultat 189 

+ Minoritetsinteressernes andel . 21 

Moderselskabets nettoresultat ... 168 

168. 200 

51, 294 

38. 647 

258. 141 

38. 154 

29, 505 

7.200 

36. 706 

19.400 

100. 000 

24. 542 

258.141 

1980 

1,598 

231 
1.829 

1.419 

109 

301 
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Iflg. resultatopgørelsen for 1980, hvor datterselska- 
bernes resultat alene indgik med udbyttet for 1979, 
var moderselskabets nettoresultat 141 mio. kr.   

Udbytte for regn- 

skabsåret 1981 

På generalforsamlingen 
1982-05-17 i F. L. 
Smidth & Co. A/S blev 
det vedtaget at udbe- 
tale 12 % i udbytte 
til aktionærerne. 

Udbetaling af udbytte 
til medarbejderaktio- 
nærerne med fradrag 
af 30 % udbytteskat 
vil ske ved overfør- 
sel af beløbet til 
bankkonto eller ved 
udbetaling gennem 
postvæsenet. 

Aktionærer, der ikke 
er medarbejderaktio- 
nærer, kan på normal 
måde hæve udbytte i 
banker m.m. mod afle- 
vering af kupon nr. 
14 for aktier udstedt 
før april 1976 og ku- 
pon nr. 9 for aktier 
udstedt i april 1976 
eller senere, Udbytte 
af frigivne og udle- 
verede medarbejder- 
aktier udbetales på 
såmme måde ved afle- 
vering af kupon nr. 9. 

For en ordens skyld 
skal det tilføjes, at 
medarbejderaktier teg- 
net ved emissionen 
ultimo 1981 først gi- 
ver udbytte for regn- 
skabsåret 1982, d.v.s. 
med udbetaling i 1983. 

Min ven og jeg er ikke 
helt enige. Jeg vil have 
stort kirkebryllup, og 
han vil hæve forlovelsen. 
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SØRENSEN PÅ REJSE 

Sørensen befandt sig 
på sejlads i Middel- 
havet. Ved bordet 
blev han placeret ved 
siden af en fransk- 
mand. 

Da de nu skulle til 
at spise aftensmad, 
sagde franskmanden 
til Sørensen høfligt 
"bon appetit", og Sø- 
rensen, som ikke hav- 
de kendskab til 
fransk, mente vist 
nok, at det var 
franskmandens navn og 
svarede derfor: "Sø- 
rensen". 

Dette spil fortsatte 
de hver dag, selv om 
Sørensen efterhånden 
mente, åt det var 
lidt mærkværdigt. 

En dag mødte Sørensen 
så en ånden dansker, 
Han spurgte ham, om 
han havde kendskab 
til fransk, og da den 
anden sagde ja, spurg- 
te Sørensen, hvad 
"bon appetit" betød. 
Han fik forklaringen 
og skyndte sig hen 
til bordet for at væ- 
re til stede før 
franskmanden. 

Det lykkedes, og da 
franskmanden kom til 
bordet og havde sat 
sig, sagde Sørensen 
glad "bon appetit" 
til ham, og fransk- 
manden svarede lige 
så glad "Sørensen". 

HAN ER OGSÅ SYG 

Mellem veninder: 
- Oskar hverken ryger e1l- 
ler drikker. 
- Min mand har også influ- 
enza for tiden. 
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  il skolerne 
For en del år siden 
udsendtes til skoler- 
ne en række brochurer 
i serien "Danske virk- 
somheder'. En af bro- 
churerne omhandlede 

F. L. Smidth & Co., og 
den fortalte i ord og 
billeder om cement, 
om cementmaskiner og 
om cementfabrikker. 
Men megen udvikling 
går som bekendt ha- 
stigt, og mange af op- 
lysningerne i nævnte 
brochure har længe væ- 
ret forældet. 

Nu hår FLS udarbejdet 
en ny brochure med 
titlen "FLS - en dansk 
eksportvirksomhed', 
som først og fremmest 
henvender sig til sko- 
ler og erhvervsvejle- 
dere, og er tænkt an- 
vendt som et led i 
skolernes erhvervsori- 
entering. 

Ved hjælp af en kort 
og klar tekstfremstil- 
ling og en serie me-   

rhvervsorientering 

get fortællende fotos 

og tegninger (alle i 

farver) anskueliggø- 

res på en let fatte- 

lig måde cementens 

historie, hvordan den 

laves, og hvad den 

bruges til. Og næsten 

alt muligt andet om 
cement og de enkelt- 

maskiner og fabriks- 
anlæg, der produce- 
rer cementen. 

I en udmærket intro- 
duktion af FLS for- 
tælles kortfattet, 
men - også her - me- 
get klart og præcist 
om firmaets tilblivel- 
se og virke, organisa- 
tion, ejerforhold og 
økonomi; om medarbej- 
derne og deres opga- 

ver og forhold, - og 
meget mere om 'en 
dansk ekspøortvirksom- 
hed', som med godt 
udbytte kan læses af 
andre end skoleung- 
dom. 

Prin



læretiden for tekniske assistenter 
I år er vi så heldig stillet, at vi har hele 2 søde piger ansat som 
praktikanter, og redaktionen har bedt Gitte og Anne om at fortælle 
lidt om deres uddannelse, og hvordan de befinder sig på NORDEN. 

I næste nummer af OBS vil redaktionen forsøge at få lignende udtalel- 
ser fra nogle af vore mange mandlige lærlinge. I dette m/k-samfund 
må I også kunne fortælle lige så frit som pigerne, 

Her er pigernes artikel: 

   
Vi er under uddannelse som tekni- 
ske assistenter. Uddannelsen 
strækker sig over 2 år og er op- 
delt i 3 perioder: 

1/2 år på teknisk skole 
1 år i praktik 
1/2 år på teknisk skole igen 

Vi er blandt det første hold ele- 
ver, der gennemfører uddannelsen 
efter den ændrede lov for tekni- 
ske assistenter. Ændringerne be- 
står i, at nogle fag er slået 
sammen, mens kontorteknik er ud- 
gået, og datalære er kommet til 
på 2. del. 

Fag på 1. del: 

matematik/naturlære 
maskin tegning/teknologi 
bygnings tegning/teknologi 
driftsteknik 

Da vores arbejde på NORDEN hoved- 
sagelig har med driftsarbejde at 
gøre, har vi begge valgt drifts- 
linien på 2. del, hvor mån har 
følgende fag: 

Gitte Larsen og Anne Vittrup 

  
  

matematik/naturlære 
maskin tegning/teknologi 
bygnings tegning/teknologi 
driftsteknik 
datalære 

Der var også mulighed for at væl- 
ge maskin- eller byggelinie. 

På Maskinfabrikken NORDEN skulle 
man have 2 praktikanter til den 
1. januar 1982, da der skulle 
bruges 1 på tegnestuen og 1 på 
driftskontoret. Det blev heldig- 
vis os. 

Idet vi blev godt modtaget på 
fabrikken, og der findes et dej- 
ligt arbejdsmiljø her, er vi beq- 
ge faldet godt til. Vores arbej- 
de er meget alsidigt, da vi får 
lov til at hjælpe til over alt 
på kontorerne, hvilket forhåbent- 
lig kan hjælpe os til at få ar- 
bejde, den dag vi er udlærte. 

Det eneste, vi mangler, er værk- 
stedspraktik, da vi gerne vil se 
de forskellige maskiner i funk- 
tion, vi har lært om på skolen; 

Praktikanterne. 

g



Den gamle Bogholder orienterer 

  

Som nævnt i forrige artikel re- 
præsenterer et firmas AKTIVER de 
værdier, det har anbragt sine 
penge i. Det er nemlig nødvendigt 
i regnskabet at udtrykke de en- 
kelte aktiver i en fælles værdi- 
enhed, d.v.s. i kroner og ører. 
Det er imidlertid ikke lige nemt 
at udtrykke alle værdier i penge- 
værdier, idet der først må fore- 
tages en vurdering og derefter en 
regulering af det bogførte beløb 
til det vurderede, dersom der vi- 
ser sig afvigelser, 

Aktiverne kan opdeles i 2 grup- 
per: 

OMSÆTNINGSAKTIVER = de aktiver, 
er enten foreligger i likvide 

midler (d.v.s. kontanter eller 
indeståender i banker o.lign.);, 
eller som vil komme til at fore- 
ligge i likvid form inden for en 
nær fremtid fra opgørelsesdagen. 

ANLÆGSAKTIVER = de aktiver, der 
er beregnet at skulle forblive 
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i virksomheden og bruges over en 
længere periode end et år, f.eks. 
til at fremstille det, der skal 
sælges. 

Opdelingen af omsætningsaktiver 
er normalt: 

1. Likvide beholdninger 
2. Værdipapirer 
3, Tilgodehavender 
4. Varebeholdninger 

Under de likvide beholdninger må 
der helst ikke forekomme mængde- 
mæssige differencer ved optællin- 
gen (= kassedifferencer), men der 
kan blive tale om reguleringer, 
dersom der findes beholdninger af 
kontanter/bankkonti i fremmed va- 
luta. Sådanne beholdninger kurs- 
reguleres til den pågældende 
mønts valutakurs pr. afslutnings- 
datoen. 

På samme måde må der for værdi- 
paåapirers vedkommende finde en 
regulering sted - normalt gør 
man dog kun det, hvis den bog- 
førte værdi ligger over den of- 
ficielle kurs på afslutningsdato- 
en. 

Der må foretages en kritisk vur- 
dering af tilgodehavenderne, om 
disse kan forventes at indgå med 
de bogførte beløb, eller der 
iblandt dem er usolide kundetil- 
godehavender, hvorpå et tab er 
truende, og en nedskrivning der- 
for bør foretages. Her vil også 
kunne blive tale om en kursregu- 
lering for tilgodehavender i 
fremmed mønt. 

For varebeholdningers vedkommende 
må der først og fremmest foreta- 
ges en fysisk optælling for at 
få konstateret, om der er uover- 
ensstemmelse mellem de bogførte 
og de optalte mængder. Når der 
er foretaget en regulering for 
eventuelle kvantumsmæssige dif- 
ferencer, må der ses på de pri- 
ser, varerne skal optages til. 
Normalt anvendes anskaffelsespri=- 

serne, men ligger dagspriserne
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under, vil man - bl.a. for i det 
nye år at være konkurrencedyg- 
tig - foretage en nedskrivning. 

Ifølge den nye regnskabslov skal 
nedskrivninger nu indgå i drTfts- 
regnskabet - tidligere har det 
været almindeligt at overføre 
nedskrivninger direkte til den 
reservekonto, der var oprettet 
til at dække det pågældende tab, 
f.eks. på kundetilgodehavender og 
varer under udførelse. 

Opdelingen af anlægsaktiver er 
normalt: 

5. Maskiner og inventar 
6. Bygninger 
7. Grunde 
8. Øvrige 

Værdien af maskiner og inventar 
opføres i balancen med udgangs- 
punkt i de oprindelige anskaffel- 
sespriser, men anlæggene kan ikke 
blive stående med disse beløb. De 
oprindelige anskaffelsespriser må 
afskrives, så det enkelte anlæg 
kan være afskrevet til omkring 
nul i det år, hvor det er opslidt 
eller på anden måde ubrugeligt 
(se i øvrigt artiklen i det tid- 
ligere nummer af OBS, hvor af- 
skrivningsproblematikken blev om- 
talt). 

Det kan være forbundet med van- 
skeligheder at angive en frem- 
gangsmåde, der kan siges at være 
den helt rigtige i forbindelse 
med værdiansættelsen i status for 
maskiner og inventar. 

Normalt vil man anvende en af 
følgende fremgangsmåder: 

1. Man kan anvende de regler, der 
foreskrives i skattelovgivnin- 
gen, og som benævnes som af- 
skrivning efter saldometoden, 
der er nærmere omtalt i af- 
skrivnings-artiklen. 

2. Man kan skrive af på de enkel- 
te anlægsgenstandes oprindeli- 
ge anskaffelsespriser i henhold 
til en udfærdiget afskrivnings- 
plan, der viser, hvorledes de 
oprindelige anskaffelsespriser   

skal nedbringes over en år- 
række. 

I virksomhedens officielle års- 
regnskab kan man - i modsætning 
til skatteregnskabet - vælge frit 
mellem disse 2 fremgangsmåder; i 
bestyrelsens årsberetning vil der 
normalt være nævnt, hvilken af 
fremgangsmåderne der er anvendt. 

Hovedprincippet for vurdering af 
aktiver er anskaffelsesprisen, 
men for bygninger o runde kan 
der være undtagerser Fra denne 
regel. Her kan man 

enten værdiansætte til oprinde- 
lige anskaffelsespris med 
tillæg af forbedringsudgif- 
ter og med fradrag for fo- 
retagne afskrivninger (dis- 
se foretages på erhvervs- 
bygningerne, der jo erfa- 
ringsmæssigt opslides over 
en årrække, hvorimod der 
normalt ikke afskrives på 
selve grundarealet). 

eller værdiansætte til den sene- 
ste offentlige ejendoms- 
vurdering, ligeledes med 
tillæg for forbedringer og 
med fradrag for afskrivnin- 
ger efter vurderingstids- 
punktet. 

Ved sidstnævnte fremgangsmåde vil 
der normalt være tale om en op- 
skrivning (= debitering) af ejen- 
dommens værdi. En sådan opskriv- 
ning vil øge værdien af virksom- 
hedens aktiver, og grundet det 
dobbelte bogholderis teknik må en 
tilsvarende kreditering finde 
sted. Da posteringen er en formue- 
regulering, der ikke vedrører 
driftsregnskabet, må krediterin- 
gen finde sted på en statuskonto, 
d.v.s. enten under et andet aktiv 
eller under passiver. Ifølge lov- 
givningsbestemmelserne skal en 
opskrivning af ejendommens værdi 
indgå under betegnelsen "Opskriv- 
ningsfond" under egenkapitalen, 
d.v.5. under passiver. 

Under øvrige aktiver kan f.eks. 
figurere investeringer i datter- 
selskaber o.lign.
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sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde tirsdag 
1982-05-18 kl. 15.40. 

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

tær) 

Sikkerhedsbøger. 
Sikkerhedsbøger skal 
indsendes 14 dage før 
SiU-mødet, og det kan 
her meddeles, at de 
2 sidste møder i år 
afholdes 1982-09-06 
og 1982-1T-T5. 
Referatet af bøgerne 
blev gennemgået og 
drøftet. 

BErkler,e …… 
Godkendt type er ind- 
købt og i brug. 

Uanmeldt inspektion. 
enne gang var det 

udearbejdsafdelingen, 
som stod for tur. Der 
var forskellige pro- 
blemer, men disse 
ville, ifølge sikker- 
hedsbogen, blive af- 
klaret inden 
1982-06-01. 

Indtrufne ulykker. 

1982-02-10, udearb 
Rørdal: 

Flyveaskeanlæg, ad- 
skillelse af rør. 
Ved demontage af rø- 
ret kom tilskadekom- 
nes venstre hånd i 
klemme mellem rør og 
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rørholder, hvorved 
hånden blev beskadi- 
get mellem tommel- og 
pegefinger. 
Fravær: 7 dage. 
Hændelsen skyldes 
indtaget usikker stil- 
ling/uheldigt arrange- 
ment, 

1982-02-16, udearb., 
Dania: 

Nedtagning af talje. 
Efter nedtagning af 
taljen sprang tilska- 
dekomne ca. I m ned, 
hvorved han forstuve- 
de venstre fod. 
Fravær: 11 dåge. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1982-04-21, hal N: 
Ophæftning af flanger 
på snegletrug. Ved 
ophæftningen gled 
flangen, således at 
tilskadekomnes venstre 
underarm kom mod sneg- 
letrugets klippede en- 
dekant, hvorved han 
fik skåret et kødsår 
i armen. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1982-04-22, hal P: 
Svejsearbejde. Under 
svejsearbejde fik til- 
skadekomne en rød varm 
slagge i skoen, hvor- 
ved han brændte hul på 
hælen. 
Fravær: 12 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uhensigtsmæssig på- 
klædning.     

1982-05-06, udearb., 
Rørdal: 

Montering af trans- 
portsnegl til cement. 
Tilskadekomne var ved 
at placere et mellem- 
leje ved hjælp af en 
byggekran. Kæden kom 
i klemme mellem lejet 
og truget, og da kra- 
nen løftede igen, 
fulgte lejet med op 
for straks derefter 
at falde ned over 
tilskadekomnes højre 
fod. 
Fravær: 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

stadig syge- 

1982-05-15, udearb,, 
Rørdal: 

Flammeskæring af slam- 
forvarmerskovl. Efter 
arbejdet lagde tilska- 
dekomne skærebrænde- 
ren fra sig uden at 
slukke for den. Bræn- 
deren svingede rundt 
og strejfede tilska- 
dekomnes højre under- 
arm, som herved blev 
forbrændt. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
dårlig belysning/mang- 
lende agtpågivenhed. 

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

Eventuelt. 

Acetylengas. 
Vort anlæg er kontrol|-



  

leret og fundet i or- 
den. 

Sikkerhedskonference. 
vender age ti 

dette emne efter som- 
merferien og finder 
egnet stof samt hvil- 
ke tidspunkter. 

Hal P. 
Det menes, at man 
overbelaster kranerne, 
samt at kranerne be- 
tjenes af medarbejde- 
re uden certifikat. 
Frede Jensen vil un- 
dersøge dette forhold 
nærmere. 

Manglende dæksler. 
Der findes fTere ste- 
der på fabrikken, hvor 
gamle kloakker eller 
lignende mangler af- 
dækning. Dette for- 
hold er nu ved at bli- 
ve bragt i orden. 

Nyt punkt på dagsor- 
denen. 
ennemgang af referat 

af sikkerhedsbøger. 

  

Mødet hævet kl. 

k 

16.50. 

SMART 

- Far, jég kan skrive mit 
navn med lukkede øjne. 
Kan du det? 
- Ja, selvfølgelig. 
- Luk så øjnene og skriv 
min karakterbog under!   

Besøg på Hannover Messe 
Den 23. april drog 
Bent Kjærsgaard og 
undertegnede på en 
2-dages tur til Hanno- 
ver Messe. 

Turen startede fra 
Aalborg banegård, og 
vort første stop var 
hos Vojens Tovværk, 
søm havde arrangeret 
turens videre forløb. 

Hos Vojens Tovværk 
fik vi en hjertelig 
velkomst, og vi nåede 
også at få en hurtig 
rundvisning på deres 
virksomhed, før vi 
med bus drog sydover. 

Turens næste mål var 
en mindre by ca. 75 
km fra Hannover, hvor 
vi skulle bo under 
opholdet. 

Vor første daq på 
messen startede lør- 
dag den 24. april ca. 
kl. 10.00, og da mes- 
Ssearealet er meget 
stort, startede vi 
med at planlægge, 
hvilke områder af mes-   

sen vi ønskede at se. 

Vi valgte at priorite= 
re de ting, som havde 
relation til vort dag- 
lige arbejde, og und- 
lod eller gik meget 
hurtigt hen over de 
ting, som lå fjernt 
fra vort sædvanlige 
arbejdsområde. 

Det viste sig senere 
at være en fornuftig 
disposition, idet vi 
på de to dage, vi hav- 
de til rådighed på 
messen, nåede at se 
godt og vel halvdelen 
af de udstillede ting. 

Hjemturen startede 
søndag ca. kl. 16.00, 

og vi var tilbage i 
Aalborg igen mandag 
morgen ca. kl. 6.00, 
godt trætte dels ef- 
ter vor lange spadse- 
retur på messen og 
dels på grund af en 
halvdårlig nattesøvn 
i toget, men alt i 
alt en lærerig og 
vellykket tur. 

Lars Nielsen 

   
- Har du nu givet personalet 

  

gratiale igen, Hermod ,..?



Ulykkesstatistik 
1973-80-81 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

  

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1981 1980 1979 | 1981 1980 1979 11981 1980 1979 
Akkordarb. 246.788 245,216 241.977 6 5 10 65 34 195 

Tidlønsarb. 119.868 105.378 123.651 1 11 11 19 167 286 

Tilsammen 366.656 350.594 365.628 Å 16 21 84 x)223 0)679 

x)heraf 22 dage 
fra 1979 

o)heraf 198 dage 
fra 1978 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkesfrekvens Fravær 

19881 — 7980 — 1979 | 1981 — 1980 — 1979 
Norden: 

Akkordarb. 24,3 20,4 41,3 21 1,1 6,4 

Tidlønsarb. 8,3 104,4 89,0 1,3 12,7 18,5 

Tilsammen 19,1 45,6 57,4 1,8 5,1 14,9 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 26,3 46,7 41,1 2,0 3,1 36 

Tidlønsarb. 33,1 37,4 43,4 2,6 Bog 4,0 

Tilsammen 3353 40,0 42,8 2,6 3,3 4,2 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 26,3 46,7 41,1 2,0 SE 36 

Tidlønsarb. 33,1 37,4 43,4 2,6 3,2 4,0 

Tilsammen 3143 40,0 42,8 2,6 Sd 4,2   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb.: re = 24,3 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 8,00 arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb,: (65 x 8) x 7000 … egl 
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Kvalitetssikring 
Kvalitetssikring er 
ikke i sig selv noget 
nyt. Ændringerne ved- 
rører alene de midler, 
der tages i brug, og 
kvalitetssikringssy- 
stemets struktur. 

Baggrunden for ændrin- 
gerne kan illustreres 
med et eksempel: 

En modtager bestiller 
100 stk. af et bestemt 
produkt. Erfaringsmæs- 
sigt koster et modta- 
get emne af for ringe 
kvalitet 20.000 kr. i 
svigtomkostninger til 
reparation og nyan- 
skaffelse. En leveran- 
ce, hvor 10 % ikke er 
tilfredsstillende, 
vil koste modtageren 
200-000 kr 5% vil 
koste 100.000 kr.» 
1 % 20.000 kr. 

En kvalitetskontrol 
vil koste 1.000 kr. 
Br 8 ks (AES. 1 oa 
100.000 kr. Heraf kan 
man se, at kontrol be- 
taler sig, hvis pro- 
centen er over 5 og 
ikke betaler sig un- 
der 5. 

Hvis man så har regi- 
streringer af reklama- 
tioner, er det jo en- 
kelt at se, om kvali- 
tetskontrol lønner 
sig eller ikke. 

Så enkelt er det imid- 
lertid ikke altid at 
afgøre, om kvalitets- 
kontrol betaler sig 
eller ikke. Der er en 
faktor som renomme, 
der ikke umiddelbart 
lader sig måle. Der 
er kunder, der forlan- 
ger dokumentation for 
kvalitetssikring,   

f.eks. inden for 
offshore-industrien. 

Det politiske røre 
omkring arbejdsmiljø 
og atomkraft kan ses 
som et udtryk for 
mistillid til de 
fremstillede produk- 
ter. Hertil kommer, 
at omkostninger ved 
svigt af et produkt. 
i mange tilfælde er 
ekstremt høje i et 
moderne teknisk sam- 
fund. 

Man må altså forvente, 
at kvalitetssikring 
bliver en hovedopgave 
for industrien (og 
samfundet i øvrigt) 
i årene fremover. 

Hvad forstår man så 
ved ordet kvalitet. 
Dette kan skrives i 
en symbolsk formel: 

"”Produktets egen- 
:++-Skaber 

Ka be gukrers For 
ventede egenskaber 

Hvis et produkt svarer 
til forventningerne, 
er kvaliteten 100 %, 
hvis ikke mindre end 
100 %. 

De forventninger, der 
stilles til et pro- 
dukt, hænger jo også 
naturligt sammen med, 
hvor meget man skal 
betale for det. 

Altså bliver det i 
fremtiden ikke kun et 
spørgsmål om at kon- 
kurrere på kvalitet 
eller pris, men at 
konkurrere på kvali- 
tet til den rigtige 
PrTs, 

HE   

Platin 
Coal Project 

samt 

Limerick 

6th Onit 

M.s. "Peter Meyer" af 
Hamburg lastede den 
3. juni ved NORDENs 
bro gods til Irland. 

Godsmængden var denne 
gang ca. 950 m3, for- 
delt på 65 kasser og 
75 colli med en sam- 
let bruttovægt på 
223 t. 

Ho1ll 

På rejse 
NORDVIETNAM 

Jens Jacob Andreasen 
rejser ult. juni til 
NORDVIETNAM. Varig- 
hed: resten af året. 

ÆGYPTEN 

Christian Vedsted 
rejste 8. juni til 
HELWNAN. Varighed: 
sten af året. 

re 

Torben Asp rejste 
medio juni til HELWAN 
til afløsning for Pe- 
der Bødkergaard Niel- 
sen, der er kommet 
hjem. 
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Fars dag på NORDEN 

  

Sektion 303 på vej over kajkanten 

Lørdåg - grundlovs- 
dag - var de store 
kræfters dag. Da skul- 
le den 100 t tunge 
sektion nr. 303 trans- 
porteres fra bygge- 
pladsen ved brokranen 
og ud på den ventende 
pram. 

Kranløft mødte med en 
125 t kran og Monberg 
& Thorsen med en af 
Danmarks største mo- 
bilkraner, 250 t. Ved 
hjælp af disse masto- 
donter var det en let 
sag at løfte den væg- 
tige krabat op på Rør- 
dals blokvogn, og der- 
på rullede 303 støt 
og sindigt ud til hav- 
nen. 

Fleksibel løsning 
Bygningen af rumsek- 
tion 303. har stillet 
krav til NORDENs flek- 
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sibilitet, som er af 
stor betydning i den 
vanskelige konkurren- 
cesituation. 

På grundlag af de før- 
ste tegninger blev der   

gjort adskillige tan- 
ker om, hvordan opga- 
ven skulle gribes an. 

En af mulighederne var 
at bygge en svejseplan 
på kraftige støttemu-= 
re - men dette projekt 
ville. koste et par 
hundrede tusinde. En 
anden løsning var at 
bygge sektionen på 
havnen, men det kræ- 
vede en kostbar udbyg- 
ning af installatio- 
nerne der. 

Det blev vedtaget at 
bygge sektionen på 4 
cementkloødser, place- 
ret på tilsvarende 

fundamenter i jorden. 
Det viste sig at være 
en enkel og god løs- 
ning. 

Der blev anskaffet en 
teodolit - et optisk 
nivelleringsinstru- 
ment - hvormed sek- 
tionsopretning og 
vinkler kunne kontrol- 
leres. Dette apparat 
viste sig at være af 
stor værdi for en så- 

  
Fra byggepladsen ved brokranen



  

dan opgave, og det 
blev flittigt brugt. 

Sektionen - en del af 
agterpartiet til et 
filippinsk last- og 
skoleskib - er den 
tungeste og største, 
der endnu er fremstil- 
let på NORDEN. Der har 
virkelig været brug 
for det kraftige værk- 
tøj til at trække 
klædningspladerne på 
plads med.   

Alt i alt et svende- 
stykke med store krav 
til både formgivning 
og svejsning. 

Der har været arbej- 
det stærkt både dag 
og nat for at få sek- 
tionen færdig til ti- 
den - som sædvanlig 
var leveringstiden 
stram. 

Ven med vejrguderne 
Derfor var det nødven- 
digt at stå på god 
fod med Vorherre, så 
der kunne blive godt   

vejr i byggeperioden. 
Det var med spænding, 
man kiggede ud ad vin- 
duet om morgenen for 
at se, om der var tør- 
vejr. 

Der var i hvert fald 
strålende solskin 
den dag, da mammut- 
kranerne svingede 
kolossen ud over kaj- 
kanten og ud på værf- 
tets transportpram 
AVA 3. 

En spændende opgave 
var fuldført. 

VJ 

  Den første skitse af 303



Ferielotteri 
Følgende er udtrukket 
som vindere i ferie- 
lotteriet 1982: 

1116 Richardt Seve- 
rinsen 

1223 Karsten Nielsen 
1396 Henning Andersen 
1422 Egon Nordal Pe- 

dersen > 
1466 Frits Jakobsen 
1551 Kurt Schou 
1676 Kurt M. Nielsen 
1820 0le Caspersen 
1864 Kurt Christensen 
1890 Sv. Aa. Thomsen 
1945 Poul Erik Ander- 

sen 
2074 Niels Erik Chri- 

stensen 
2085 Jørgen Verner 

Bak 
2273 Kaj Andersen 
2424 Michael Verner 

Pedersen 

2531 Sten D. Pedersen 
2586 Svend Larsen 
2796 Bent Sønderby 

Larsen 
2833 Frank Vagn Grøn- 

høj 
2903 Erik Sigsgaard 
2914 Karl Aage Chri- 

stiansen 
3076 Arno Johannes 

Jensen 
3393 Carl Johan Jen- 

sen 
3603 Gert Dahl 
3673 Flemming Nielsen 
3765 Jørgen Jensen 
4653 John 0le Bak 
4955 Ole Nielsen 
5154 Niels B. Ørbæk 
5235 Bendt Nielsen 
6005 Simon Simonsen 
6042 Jens Peter Poul- 

sen 
6311 Henrik Dahl Jen- 

sen 
6392 Ove Hosbond Ni- 

elsen 
6436 Egon Bendiksen 
6506 Reinhardt Chri- 

stensen 
6904 Frode Jensen 
6985 Jens Borup 

Weedsgaard 
7475 Kresten Lund 
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8002 Jan Avlskarl 
8072 Bjarhe Christen- 

sen 
8083 Kim Hansen 
8142 Rene Olesen 
8164 Danny Holst 
8175 Tommy Nielsen 
8212 Uffe Sørensen 
8282 Ole Madsen 
8584 Jan Berggren 

BEBIYY 
f OB!       

  

Rene 

Ferielukning 

  

Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
sommerferie i tiden 
4. - 25. juli.   

Forslagskasse 

Udvalget afholdt møde 
1982-06-10. 

Indkomne forslag: 

Ingen. 

Behandlede forslag: 

Nr. 7935 
Værktøj til isætning 
af snegletappe. 

Udvalget mener, at 
forslaget, der er ind- 
sendt af Svend Fruens- 
gaard (3824) og Bjar- 
ne Christensen (8072), 
vil kunne betyde en 
tidsbesparelse og 
derfor bør belønnes 
med kr. 600,-. 

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

Ideen i forslaget er 
ikke ny, men udvalget 
mener, at forslaget 
bør sendes tilbage 
til afdelingen til en 
fornyet behandling, 

OBS ØNSKER HER- 

MED SINE LÆSERE



  

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1982-05-25. 

1. Efter at det på sidste møde 
blev aftalt at tale med male- 
ren om maling af baderummet i 
fabriksferien, er det konsta- 
teret, at flere af stålstøtte- 
benene til vaskekummerne er 
tæret op; disse er støbt både 
ned i terrazzogulvet og op i 
terrazzokummerne og gør derfor 
en reparation meget komplice- 
ret. Man er nået til et for- 
slag gående ud på uden om de 
tærede støtteben at støbe 
bærende terrazzopiller. En så- 
dan reparation er dobbelt så 
dyr som den budgetterede ud- 
gift til maling af rummet. Da 
det imidlertid - også af sik- 
kerhedsmæssige grunde - er et 
nødvendigt arbejde, gik udval- 
get enstemmigt ind for en ind- 
stilling til udførelse af det- 
te arbejde og så at lade male- 
arbejdet udskyde til 1983. 
Terrazzomanden har ferie i 
samme uger som fabrikken, men 
mener, at arbejdet kan udføres 
uden større gener for de baden- 
de, og af hensyn til hovedren- 
gøringen vil arbejdet i givet   

fald søges udført inden som- 
merferien. 

2. Det på sidste møde fremsatte 
ønske om avissalg i frokost- 
pausen må opgives, da ordnin- 
gen både bliver for dyr og 
for besværlig. 

3. Edith Skovs sidste dag i køk- 
kenet bliver fredag den 25. ju- 
ni, hvorefter hun holder hele 
sin ferie, så den officielle 
fratrædelsesdato er 31. juli. 

4. Det aftaltes, at Helmuth Han- 
sen taler med Carl Christensen 
& Co. angående varmeregulerin- 
gen i omklædningsrummet. Regu- 
leringen virker tilfredsstil- 
lende om vinteren, men det 
kniber med nedregulering på 
varme dage. 

5. I budgettet for 1983 bør af- 
sættes et beløb til udskift- 
ning af gulvbelægningen i 
køkkenet. 

6. Der opsættes en mindre op- 
slagstavle i mellemgangen ved 
telefonen til interne meddelel- 
ser af mere privat karakter. 

Personalia 

1982-07-07: 
Thomas Aage Hvid 
Kristensen udlært 
som plade- og 
konstruktionssmed   

Fødselsdag 

Erik Jensen fylder 60 år 1982-07-26 

Stof til september-nummeret af 
NORDEN-OBS skal være redaktionen 
i hænde senest 12. august. 
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oport 
Kr. Himmelfartsdag var igen i år 
rammen om finalen i FLS-turnerin- 
gen, som for første gang skulle 
arrangeres af RØRDAL. 

Kampen blev afviklet på Øster 
Sundby stadion, og modstanderen 
var denne gang FLS-M, der havde 
vundet over FLS-H med 4-3. 

RØRDAL lod aldrig tvivl komme til 
orde i denne kamp, idet de ret 
hurtigt kom foran med 2-0 og der- 
med havde kampen under kontrol. 

Sejren blev på 4-2, og vi på 
NORDEN ønsker RØRDAL til lykke 
med den første finalesejr. 

De øvrige resultater i turnerin- 
gen blev som følger: 

Dania - Pedershaab 7-1 
Rørdal - Pedershaab 5-4 
Pedershaab - Norden 2-3 
Dania = Rørdal 3-3 
Rørdal - Norden 3-1 
Norden - Dania 4-3 

  

  

Carl Aage Hall overrækker Rørdals 
anfører FLS-pokalen 

Til sidst skal nævnes, at Idrætsklubben Norden fylder 30 år 1982-07-03. 

Calle 
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