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

Eftertryk med kildéan- 
givelse er tilladt.   

Papir og p 
NORDEN skal ikke være 
utilfreds med sine 
enkle styresystemer - 
tværtimod ligger der 
stor styrke i disse 
simple - men effekti- 
ve - planlægningssy- 
stemer. 

Denne vurdering gåv 
2 virksomhedskonsulen- 
ter fra Jernets AÅr- 
bejdsgiverforening ef- 
ter et besøg på fa- 
brikken før sommerfe- 
rien. 

Og - tilføjes det - 
mange virksomheder øn- 
sker sig lige så over- 
skuelige systemer som 
NORDENs, men ofte er 
man "låst fast" i til- 
syneladende mere avan- 
cerede og omkostnings- 
krævende systemer med 
masser af "papir". 

Besøget kom i stand på 
vor foranledning for 
at få vor planlægning 
vurderet af folk med 
bredere erfaringer in- 
den for området. 

Den mindre 
virksombed 
Det er en grundlæggen- 
de filosofi for NORDEN 
at køre som "en mindre 
virksomhed" med den 
enkle organisation og 
de ubureaukratiske sy- 
stemer, der sædvanlig- 
vis karakteriserer 
mindre virksomheder. 
Dér gælder det primært 
om at få opgaverne 
hurtigst muligt ud i 
fremstillingsfasen u- 
den at passere unød- 
vendige led. 

De enkle systemer be- 
virker, at mindre   

virksomheder hurtigt 
kan indstille sig på 
nye opgaver - de er 
fleksible - og det 
kan måske betyde min- 
dre sårbarhed over for 
ændringer fra omverde- 
nen. 

Men selv simple syste- 
mer skal med mellem- 
rum tages op og even- 
tuelt. korrigeres. I 
det daglige liv på 
NORDEN er det vel of- 
test manglerne i sy- 
stemerne, man kommer 
til at tale om. Det 
sker ofte i værkste- 
derne, at man brokker 
sig over "mangelfuld 
planlægning", og 
sandt er det, at vort 
system ingenlunde gi- 
ver sig ud for at væ- 
re fuldkomment. 

Imidlertid har vi og- 
så erfaring for, at 
man på virksomheder 
med meget fine og 
kostbare planlægnings- 
systemer alligevel ik- 
ke er i stand til at 
planlægge fuldkomment. 
Også der vil der være 
medarbejdere, der ry- 
ster på hovedet over 
den manglende planlæg- 
ning. 

Check på fremtiden 
På NORDEN er vi åbne 
for forbedringer i 
vort system. - Gør vi 
det godt nok? Har an- 
dre bedre løsninger? 
Det var på det grund- 
lag, at besøget af de 
2 kønsulenter kom i 
stand. 

Det er en god ting at 
få checket forholdene 
og få konstateret, at 
der ikke arbejdes i en 

helt forkert retning -



det er ligesom resul- 
tatet af en positiv 
helbredsundersøgelse; 
og der kan også igen- 
nem samtalerne under 
et sådant besøg ind- 
høstes erfaringer og 
inspiration til det 
videre arbejde. 

Således blev grundla- 
get for vor virksom- 
hed drøftet, og det 
kan opsummeres, at en 
kundeordrestyret virk- 
somhed som NORDEN vil 
være nødt til at ind- 
stille sig på følgende 
faktorer i fremtiden: 

- Øgede krav til hur- 
tigere levering. 

- Øgede krav til re- 
duktion i priserne. 

- Øgede krav til viden 
om kundens behov. 

- Øgede krav til hur- 
tig omstilling til 
ændrede produktions- 
behov. 

Det er barske udsig- 
ter. Her vil en tung 
organisation og over- 
dimensionerede for- 
retningsgange næppe 
hjælpe. Tværtimod vil 
det være fordelagtigt 
at have en resultat- 
orienteret stab med 
decentraliseret ansvar 
og en enkel fornuftig 
planlægning, der let 
kan korrigeres efter 
opgåvernes behov. 
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Stof til november- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 
7. oktober.   

Redaktionens forslag 
fra forrige nummer om 
at få skrevet en ar- 
tikel om det daglige 
arbejde i hal P gav 
jo godt resultat i 
form af VJ"s udmærke- 
de artikel om "Fars 
dag på NORDEN", der 
bragtes i sidste num- 
mer, og som redaktio- 
nen siger tak for. 

Nu vil jeg så gerne 
Spille bolden videre 
til hal M, hvorfra 
der forventes en ar- 
tikel til næste num- 
mer. 

Ligeledes vil jeg ger- 
ne erindre om den hen- 
stilling, der bragtes 
i det sidste nummer 
til vore mange mand- 
lige lærlinge om at 
skrive lidt om hver- 
dagen på NORDEN. Mand 
jer nu op, så I kan 
vise, at I også kan 
bruge andet end ham- 
meren og andet værk- 
tøj. 

Endvidere efterlyses 
artikler fra medar- 
bejdere, der har til- 
bragt sommerferien 
på en utraditionel 
måde. Det må der da 
være flere, der har! 

KVJ 

Dødsfald 

Driftslederen på 
NORDEN (Cement-Jern 
Konsortiet) fra 
1948-1956, civil- 
ingeniør Knud Hede- 

gaard, er død den 
12. august - knap 
3 uger efter at være 
fyldt 75 år.   

Orientering frå 

bestyrelsesmadet 

1982-08-27 

Der blev fremlagt 
halvårsregnskab og et 
foreløbigt regnskab 
for hele 1982. Det 
konstateredes, at der 
i det store og hele 
ikke er store afvigel- 
ser mellem det fore- 
løbige regnskab og 
det budget, der blev 
udarbejdet i oktober 
1981. Den hårde kon- 
kurrence ventes at 
give lavere salgspri- 
ser, men denne ned- 
gang opvejes af en 
større fakturering af 
varer under udførelse. 

Den hårde .konkurrence 
fremgik også af den 
beretning, der blev 
fremlagt af ledelsen, 
og hvoraf også frem- 
gik de store vanske- 
ligheder, der ofte er 
forbundet med at få 
ordrerne i hus. Inve- 
steringsprogrammet 
blev drøftet - herun- 
der tankerne om an- 
skaffelse af en ny 
skærebrændemaskine - 
PHC gav udtryk for, at 
det var meget påtræn- 
gende med en ny skære= 
brændemaskine, som i 
øvrigt ville forøge 
fabrikkens muligheder 
for arbejde til øvri- 
ge kunder. 

De afsluttende for- 
handlinger med Aalborg 
kommune vedrørende 
nedlægningen af klo- 
akledningen blev om- 
talt, og sluttelig 
kommenterede forman- 
den den utilfredsstil- 
lende ordreindgang 
høs FLS-H.



odmarbejdsudvalg 
Torsdag 1982-08-19 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i Sl; 

Som suppleanter for 
N. Aa. Nørgaard og 
Hans Nielsen var mødt 
Birgit Clausen og Er- 
ling Lyngby Jensen. 
Kurt Møller Nielsen 
var fraværende. 

I mødet deltog afde- 
lingsingeniør Lars 
Mose Nielsen som gæst. 

Willy Kok bød velkom- 
men, specielt til sup- 
pleanterne og gæsten. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Frede Jensen oplyste, 
at der afholdes en 
sikkerhedskonference 

øbet a efteråret. 
Mogens Sall oplyste, 
at der stadig ikke 
var løsning på spørgs- 
målet om stempelure og 
toiletforhold på Rør- 
dar. Ivan Hønge kunne 
meddele, at sagen var 
forelagt Rørdal. Der 
var enighed i SU om, 
at spørgsmålet søges 
løst ad andre kanaler. 

Forskellige udvalg 

Der har ikke været af- 
holdt møde i sikker- 
hedsudvalget S7Tden 
sidste SU-møde. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde TåB2-08-10 
Alle afdelingsudvalg 
har afho møde siden 
sidste SU-møde. 
Forbedret udsugning 
af svejserøg i hal R 
har været et tilbage- 
vendende punkt, som 
SU henstiller til hal 
R at få løst hurtigst 
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muligt 
Mulighederne for ude- 
arbejdende medarbejde- 
res deltagelse i kur- 
susvirksomhed blev 
drøftet. Der var enig- 
hed om, at folk på 
udearbejde får et an- 
tal pladser på de 
svejsekurser, der e- 
tableres af kursusud- 
valget. I de tilfælde, 
hvor der er behov for 
individuelle kurser, 
vil det eventuelt bli- 
ve søgt at arrangere 
kurser sammen med an- 
dre firmaer. Afde- 
lingsudvalget for ude- 
arbejde behandler ud- 
dannelse som et fast 
punkt på dagsordenen. 
Willy Kok mente, at 
det er vigtigt, at der 
fortsat arbejdes på at 
få en veluddannet 
stab, men at vi må an- 
vende de begrænsede 
ressourcer til uddan- 
nelse, der direkte be- 
tyder beskæftigelses- 
muligheder. 
Willy Køk oplyste, at 
formanden for FLS” be- 
styrelse, direktør 
Erik Mollerup, under 
sit besøg på fabrik- 
ken for nylig udtalte, 
at NORDEN-OBS var af 
god Kvalitet, og åt 
redaktionsudvalget 
kunne være tilfreds 
med resultatet. 

  

- Næste gang du kommer 
hjem på den her tid af 
natten, skal du ikke 
regne med, at jeg bli- 
ver oppe og venter på 
dig:   

Ordre- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigerse til 25 
mand i 4. kvartal 
1982 (25 %), i maskin- 
værkstedet til 5 mand 

og i (5% montage= 
værkstedet til 2 mand 

Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 

TIT ca. 15 mand i 14 
dage, på Dania til 8 
mand indtTT videre, 
på Norden til 4 mand 
indtil videre og på 
DEF til 3 mand indtil 
videre. 
På rejsearbejde i ud- 
lande eskef- 
TigeTse til 4 mand re- 
sten af året (Ægypten), 
1 mand resten af året 
(Iraq), 1 mand resten 
af året (Nordvietnam), 
1 mand ét par måne- 
der (Benin) og 1 mand 
et par måneder (Chile). 
Frede Jensen oplyste, 
at man i pladeværkste- 
det er begyndt at ar- 
bejde på dele til fil- 
tre, men det er et ar- 
bejde, som kan blive 
afbrudt på kort tid, 
dersom der kommer an- 
det arbejde til afde- 
lingen. 
Med hensyn til det af- 
givne tilbud i forbin- 
delse med et norsk 
værk er der endnu ik- 
ke truffet endelig af- 
gørelse. I tilbudet 
indgår en stor del 
montagearbejde. Konkur- 
rencemæssigt er der 
tale om meget skrabede 
priser, og det er en 
betingelse, at der ar- 
bejdes sammen i alle 
led for at klare op- 
gaven. 
Vi har været glade for 
at udføre portalskra- 
beren og håber at Kom- 
me i betragtning ved 
en anden nykonstruk- 

 



tion - en Disc Re- 
claimer - der dog ik- 
ke er færdigkonstrue- 
ret endnu. 
Willy Kok nævnte, at 
det er vigtigt at no- 
tere sig, at der ind-" 
til nu har været fuld 
beskæftigelse, men or- 
drehorisonten i øje- 
blikket svarer til 
lidt under 3 måneder, 
så vi må ruste os til 
at klare opgaver med 
kort leveringstid. Vi 
må hurtigt kunne om- 
stille os og ændre 
planlægningen for at 
holde beskæftigelsen. 
At vi har kunnet holde 
den fulde beskæftigel- 
se skyldes ikke mindst, 
at vi har været i 
stand til at opnå or- 
drer fra fremmede kun- 
der på over 45 %. 
Med hensyn til off- 
shore-arbejde, hvor vi 
nu har fået en ordre, 
nævnte Frede Jensen, 
at det er meget vig- 
tigt, at kvalitetskra- 
vene og leveringstiden 
overholdes, og han op- 
fordrede til, åt man 
tåler sammen om dette 
arbejde, så vi i fæl- 
lesskab kan opnå et 
godt resultat - også 
på det økonomiske om- 
råde. 
SU var enig i, at off- 
shore-arbejdet var et 
område, Norden må sat- 
se på, og at man må 
samarbejde om gode re- 
sultater. 
Erling Lyngby Jensen 
gav en redegørelse for 
procedureprøver og ar- 
bejdsprøver i forbin- 
delse med offshøre- 
arbejde, hvor kvali- 
tetskravene er store. 
Investeringer: Datsun 
varevogn på udearbej- 
de, kabel overtaget 
fra Danalith, radio 
for Coles-kran.   

Intern transport 

Peder Christensen ef- 
terlyste en bedre 
truckdækning på fa- 
brikken, så man kunne 
undgå ventetider i 
værkstederne, især må 
man vente på pladema- 
terialerne. 
SU drøftede spørgsmå- 
let og var enige om, 
at der bør foretages 
en undersøgelse af 
det totale kørselsbe- 
hov og konsekvenserne 
heraf. 
Lars Mose Nielsen 10- 
vede at tage spørgs- 
målet op. 
Peder Christensen 
gjorde opmærksom på, 
at det er nødvendigt 
med en ændring af 
transporten af pla=- 
der, da pladerne un- 
der transporten på en 
truck bliver deforme- 
ret så meget, at de 
ikke kan komme ind un- 
der saksen, fordi de 
har fået en bue på 
midten. Problemet qgen- 
tager sig, når man 
kommer til presseren, 
hvor man ikke kan kø- 
re den rigtige proce- 
dure, hvilket er til 
stor gene. Pladerne 
ser ikke sådan ud, 
når de kommer til fa- 
brikken, og der må 
kunne laves nogle 
truck-vogne, så pla- 
derne samles sammen 
og køres ind til sak- 
sen og presseren, hvor 
de tages direkte fra 
vognene. 
Der var i SU enighed 
om, at dette spørgs- 
mål tages op sammen 
med spørgsmålet om 
truckdækning på fa- 
brikken, og spørgsmå- 
lene forventes at væ- 
re løst inden næste 
SU-møde.   

Eventuelt 

Peder Christensen 
spurgte, om der fore- 
lå noget nyt med hen- 
syn til en ny brænde- 
maskine. 
Willy Kok svarede, at 
i investeringsbudget- 
tet er spørgsmålet 
om en ny brændemaskine 
det, der trænger sig 
mest på, dels fordi 
det er gamle brændema- 
skiner, vi har; og 
dels for at åbne nye 
veje til at få fat i 
nye arbejdsopgaver. Vi 
har hidtil måttet af- 
vise opgaver på grund 
af, at vi ikke kunne 
foretage udbrændingen. 
Det er vigtigt, at man 
også teknologisk kom- 
mer videre. 
Hvor en eventuel ny 
brændemaskine skal 
placeres, er der end- 
nu ikke taget stil- 
ling til, men der blev 
redegjort for overve- 
jelser i forbindelse 
med bygningerne S$ og 
K 
Peder Christensen 
gjorde opmærksom på, 
at man i forbindelse 
med anskaffelse af en 
ny brændemaskine også 
må tage spørgsmålet om 
løft med ind i bille- 
det. I øvrigt mente 
han, at der var meget 
arbejde at hente ti 
en brændemaskine. 

Mødet hævet kl. 17.20.



Portalskraber i gult 
Det var et flot var- 
tegn, der i en 14 da- 
ges tid stod og pynte- 
de på NORDEN i sommer- 
solen uden for hal S - 
en kæmpe-æresport i 
skingrende gule og 
blå farver. 

Den festlige konstruk- 
tion kunne ses i fle- 
re kilometers omkreds. 
Når man kørte op i 
Mølleparken for at ny- 
de udsigten over Lim- 
fjorden og Egholm, 
så var det den store 
blå-gule stålkonstruk- 
tion, der først faldt 
i øjnene. Man kunne 
næsten tro, at det var 
svenskerne, der var 
ved at erobre NORDEN. 

Mange ålborgensere har 
spurgt, hvad den sto- 
re maskine skulle an- 
vendes til. 

Det er en såkaldt 
portalskraber, som 
skal anvendes til et 
råmaterialelager på 
en cementfabrik. Den 
har nogle betragteli- 
ge dimensioner, idet 
den kan skræve over   

en materialebunke, 
der er 33 m bred og 
15 m høj. Maskinen 
kører på boggier og 
kan - ligesom en bro=- 
kran - betjene et me- 
get langt lagerområ- 
de. 

Vægten af maskinen er 
75 t, og den er i 
stand til at behandle 
ca. 250 m3 materiale 
i timen. 

Portalskraberen vir- 
ker ved, at de bevæ- 
gelige skrabekæder 
trækker materialerne 
ud til den ene side 
af lageret, hvor der 
er placeret et langs- 
gående gummitransport- 
bånd, der fører dem 
ind til fabrikken til 
videre forarbejdning. 

Stationær bulldozer 
Det er med andre ord 
en slags "stationær 
bulldozer". Portal- 
skraberen er i familie 
med broskraberen, men 
sidstnævnte har en 
yderligere funktion, 

  

  Rejsning af portalen   

og blåt 
idet den er i stand 
til at blande materi- 
alerne - foretage en 
homogenisering. Der- 
for benyttes den navn- 
lig på fabrikker, 
hvor råmaterialerne 
er af en varierende 
kvalitet. 

Maskinen er en fuld- 
stændig nykonstruk- 
tion, udført på FLS” 
tegnestuer. Der har 
været stor interesse 
omkring det færdige 
resultat, som blev 
besigtiget i begyn- 
delsen af august må- 
ned af de ansvarlige 
konstruktører med 
afdelingsingeniør 
Søren Ove Mikkelsen 
i spidsen. 

Der var tilfredshed 
med resultatet, både 
det konstruktive og - 
hvad der ikke mindst 
glæder os på NORDEN - 
det fabrikationsmæs- 
sige resultat. 

Selvfølgelig fandt 
man ting, der kunne 
gøres bedre. FLS-mo- 
nogrammet på maski- 
nens top skulle have 
større dimensioner, 
så man blev enige om 
at udføre monogrammet 
i dobbelt størrelse, 
så det virker mere 
iøjnefaldende. En god 
maskine kan godt være 
sit navn bekendt. 

Med henblik på brochu- 
rer for det fremtidi- 
ge salg blev portal- 
skraberen fotografe- 
ret fra alle tænkeli- 
ge vinkler. 

Efter demonteringen 
skal maskinen på lang- 
fart. Den er bestemt 
for cementfabrikken 
Padang i Indonesien.



  

Den monterede portalskraber 

Det første trip fore- 
tages over NORDENs 
kåj sidst i august. 

Interessant 

NORDEN -produkt 
Portalskraberen er jo 
som tidligere nævnt i 
familie med de tidli- 
gere FLS-konstruktio- 
ner af lagermaskiner. 

Udviklingen startede 
for en halv snes år 
siden med gravemaski- 
ner og er senere udvi- 
det med broskrabere og 
rundlagre. FLS har 
haft succes med disse 
maskiner og opbygget 
et solidt marked. Det 
har samtidig været af 
stor betydning for 
NORDENs udvikling, 
fordi maskiner af den- 
ne type egner sig godt 
til NORDENS produk- 
tionsapparat.   

Det har været en ud- 
fordring for os at ar- 
bejde med disse maski- 
ner. Det har stillet 
krav til, at vi har 
måttet dygtiggøre os, 
men dette har igen 
medført, at vi er ble- 
vet i stand til at på- 
tage os lignende opga- 
ver for andre kunder 
end FLS. 

Behovet for mekanise- 
rede lagre i verden 
bliver stadig større. 
Heldigvis er konstruk- 
tionsafdelingens op- 
findsomhed på dette 
område ikke sluttet 
endnu. Vi ved, at man 
allerede nu har en ny 
konstruktion på tegne- 
bordet, en såkaldt 
Disc Reclaimer. 

Det er også en maski- 
ne, der vil påsse godt 
ind i NORDENS produk- 
tionsprogram > ja, det 
er faktisk en nødven- 
dighed, for at vi sta- 
dig kan udvikle os - 
og dermed overleve 
fremover. 

Med andre ord: Vi 
skulle også gerne væ- 
re "disc-jockey" på 
denne maskine. HH 

  

  
  

  
  

Lager med Disc Reclaimer



Den gamle Bog 

  

Vi er nu kommet til en omtale af 
firmaets PASSIVER = de selskaber/ 
personer, fra hvilke firmaet har 
fremskaffet midlerne til at købe 
og drive virksomheden. Det er og- 
så her nødvendigt i regnskabet at 
udtrykke de enkelte passiver i en 
fælles værdienhed, d.v.s. i kro 
ner og. ører. 

Passiverne kan opdeles i 3 grup- 
per: 

KORTFRISTET GÆLD, hvorunder hen- 
regnes de gældsposter, som virk- 
somheden må regne med at indfri 
inden for en forholdsvis kort 
tidsperiode; f regelen regner man 
med, at den kortfristede gæld skal 
indfries inden 12 måneder, regnet 
fra. opgørelsesdagen. 

LANGFRISTET GÆLD, som omfatter 
den gæld, Virksomheden tidligst 
skal betale et år efter opgørel-= 
sesdagen, og den omfatter hoved- 
sagelig gældspøster, der er opta- 
get i forbindelse med finansie 
ring af anlægsaktiver (bygninger, 

  

holder orienterer 
maskiner o.lign.). Et typisk ek- 
sempel er kreditforeningslån. På 
statustidspunktet optages dog de 
kreditforeningsafdrag, der skal 
præsteres i det kommende regn- 
skabsår, under kortfristet gæld. 

EGENKAPITAL. Ved starten af en 
virksomhed er det nødvendigt, at 
initiativtageren (-tagerne) selv 
har et beløb at indskyde i firma- 
et, og det gælder både ved en- 
keltmandsvirksomheder og ved 
åktie- og anpartsselskaber. Ved 
indbetalingen debiteres kasse-/ 
bankkontoen til kredit for egen- 
kapitalkontoen som firmaets gæld 
til ejeren (ejerne). I forbindel- 
se med årsafslutningerne skulte 
egenkapitalen gerne vokse ved, 
at en del af årets overskud bli- 
ver tilskrevet reservekontiene 
under egenkapitalgruppen. 

Blandt de kortfristede gældspo- 
ster er”gærden fil vare- og om- 
Kostningskreditorer som regel den 
største og væsentligste post, og 
kredittiden er her ofte meget 
kort. Nogle leverandører kræver 
omgående betaling, men den almin- 
deligste betalingsbetingelse er 
vel nok "Løbendé måned + 30 dage", 
hvilket vil sige, at fakturaer 
modtaget inden før en måned skal 
betales ved udgangen af den ef- 
terfølgende måned. 

Almindelig bankgæld, f.eks. i 
form af en kassekredit, optages 
også under kortfristede gældspo- 
ster, hvor der endvidere findes 
gæld til offentlige instanser, 
til medarbejderne samt de såkald- 
te periodeafgrænsningskonti. 

Gældsposterne til offentlige in- 
stanser kan være: 

Opkrævet kildeskat, der den 10. i 
hver måned skal indbetales til 
Kildeskattedjrektoratet. 

Skyldige MOMS-beløb = udgået 
minus: indgået MOMS skal normalt 
kvartalsvis indbetales til Told- 
væsenet   firma=- som ATP-bidrag = såvel



medarbejderbidrag skal - ligele- 
des kvartalsvis - indbetales til 
ATP-kontoret. 

Gælden til medarbejderne er de 
opspårede ferie- og søgnehellig- 
dagsgodtgørelser (= i alt 16 % af 
den udbetalte bruttoløn). Iflg. 
overenskomsten mellem Centralorga- 
nisationen af Metalarbejdere i 
Danmark og Jernets AÅrbejdsgiver- 
forening kan NORDEN disponere 
over disse beløb, indtil udbeta- 
lingen skal finde sted enten ved 
feriens afholdelse eller i for- 
bindelse med søgnehelligdagene, 
idet Jernets Arbejdsgiverforening 
står som gårant for feriepengenes 
udbetaling til rette tid. 

For at få indtægter og udgifter 
til at passe for samme periode, 
nemlig for regnskabsåret, vil det 
ofte være nødvendigt at periode- 
afgrænse poster, der kun opstår 
1 eller 2 gange om året, f.eks. 
forsikringspræmier og afgifter. 
Hvis en præmie eller en afgift er 
bagudbetalt, må der foretages en 
foreløbig notering for den del af 
posten, der vedrører regnskabs- 
året - en gældspost, der tilbage- 
føres, når opkrævningen finder 
sted i det nye år. Hvis præmien 
(afgiften) derimød er forudbe- 
talt, må en del overføres til det 
nye år, og det sker så omvendt 
forannævnte; der bliver her tale 
om et tilgodehavende = et aktiv, 
der tilbageføres ved den nye præ- 
miebetaling året efter, 

Under gruppen egenkapital fremkom- 
mer forskellige FonESbE red ne bsar- 
bl.a. afhængig af, om det drejer 
Sig om et aktieselskab (eller an- 
partsselskab), enkeltmandsfirma 
(eller interessent-/kommanditsel- 
skab) eller - som for NORDENS 
vedkommende - en afdeling af et 
aktieselskab. 

  

Aktieselskaber m.m. 
Her er den først oprettede egen- 
kapitalkonto den indbetalte ak- 
tiekapital. 

Senere suppleres denne med reser- 
ver, der hovedsagelig opspares 
gennem overskud i selskabet… Der 
skelnes mellem bundne og frie re- 
Server.   

Af bundne reserver kan nævnes: 
Iflg. aktieselskabsloven skal der 
henlægges til en lovmæssig reser- 
vefond, indtil denne andrager 
25 2 åf aktiekapitalen, og indtil 
den andrager 10 % af kapitalen, 
må der højst udbetales et udbytte 
på & 2. 

  

Til den lovmæssige reservefond er 
mindstekravet for henlæggelser 
følgende: 

Indtil reserven udgør 10 & af 
aktiekapitalen, skal der mindst 
hensættes 10 % af den del af 
årets overskud, der ikke anven- 
des til udligning af underskud 
fra tidligere år, og indtil re- 
serven udgør 25 % af kapitalen, 
skal på samme måde mindst hen- 
sættes 5 % af overskuddet. 

Den lovmæssige reservefond kan 
anvendes til særlige i loven 
nævnte formål, hvoraf den vigtig- 
ste er: til dækning af underskud, 
der ikke kan dækkes af de frie 
reserver. 

Værdireguleringsfond. Hertil 
overføres bBT.a. de 7 forrige ar- 
tikel omtalte opskrivningsbeløb 
på ejendomme (til den offentlige 
vurderingssum) og på tilsvarende 
måde hvis man opskriver anskaf- 
felsesværdien for værdipapirer. 

Af frie reserver kan nævnes: 

Ekstra reservefond. 

Henlæggelse til imødegåelse af 
særlige risici, f.eks. tab på de- 
bitorer eller et særligt arbejde. 

Overførsel til næste år. 

(som nævnt i den foregående arti- 
kel kan anvendelse af beløb fra 
reservekontiene - iflg. den nye 
regnskabslov - kun finde sted via 
driftsregnskabet), 

Afdeling af A/S. (som det hos NOR- 
DEN førte regnskab). 
I NORDENS regnskab er egenkapita- 
len identisk med saldoen på mel- 
lemregnings kontoen med. hovedkon- 
toret (tilgodehavende i FLS-H”s 
boghølderi og gældspøst i NORDENS 
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bogholderi), men i forbindelse 
med årsafslutningen bortelimine- 
res begge konti, således at der 
intet findes herom i det af hoved- 
kontoret aflagte årsregnskab. 

Alle NORDENs forskellige aktiver 

Året igennem godskrives mellem- 
regningskøntoen hos NORDEN for 
de herfra fakturerede leverancer 
til FLS-H, og gælden forøges med 
de beløb, der hæves til den dag- 
lige drift, samt ultimo året med 

og fremmedkapitalposterne indgår 
ved afslutningen i de tilsvarende 
poster i hovedkontorets årsregn- 
skab. 

Kantingudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1982-08-10. 

1. Knud V. Jensen re- 
degjorde for den 
fremtidige ledelse 
af køkkenet; den 
deles mellem Tove 
Kristensen og Kir- 
sten Nielsen, idet 
de begge over for 
myndighederne er 
indregistreret som 
ledere. Damerne ta- 
ger på skift hen- 
holdsvis morgen- 
og middagsvagten. 

2. Der udtaltes stor 
tilfredshed med 
terrazzoarbejdet, 
der er udført ved 
kummerne i bade- 
rummet (jfr. punkt 
TI fra sidste møde). 
Det i den anledning 
udsatte malearbejde 
vil blive udført i 
juleferien. 

3. Sammen med Carl 
Christensen & Co. 
har Helmuth Hansen 
fundet årsagen til 
den manglende re- 
gulering af varmen 
1 omklædningsrum-= 
met. Miseren er fo- 
reløbig udbedret 
ved lukning af en 
ventil til den 
nordlige ende af   

bygningen, men in- 
den vinteren skal 
Carl Christensen & 
Co. se nærmere på 
sågen. 

På næste møde skal 
udvalget fremsætte 
ønsker, der kan 
indgå i forslaget 
til budgettet for 
1983. 

Kantineregnskabet 
for 1. halvår, der 
i forvejen var ble- 
vet udleveret til 
medlemmerne, blev 
gennemgået og kom- 
menteret. 

Der er fremsat 
klage over hoved- 
rengøringen af 
garderobeskabene - 
selskabet har ved- 
kendt sig dets for- 
sømmelse af rengø- 
ring af nogle af 
skabene og vil - 
efter nærmere afta- 
le - foretage den 
fornødne efter-ren- 
gøring. Helmuth 
Hansen vil nu tale 
med rengøringsin- 
spektricen dels om 
udbedring af denne 
mangel og dels om 
rengøringen i det 
hele taget.   

årets overskud, 

Forslagskasse 

Udvalget afholdt møde 
1982-08-19. 

Indkomne forslag: 

Nr. 8212 
Værktøj for udbrænding 
af spændeskiver til 
snegle. 

Behandlede forslag: 

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

Udvalget henstiller 
til afdelingen, at 
der laves et forsøg 
med fremstilling af 
ovenstående stillads, 
således at der på et 
senere tidspunkt ta- 
ges stilling til vær- 
dien af forslaget for 
en eventuel præmiering. 

Juli er den måned, 
hvor mødre bliver 
mindet om, hvorfor 
skolelærere behøver 
så lang ferie.



  

I 1382 
har vi passeret 2 run- 
de mærkedage i maskin- 
fabrikkens historie. 

Den 11. april var det 
ZU år siden, at den 
første ordre (på 2 
stk. fødesiloer) blev 
modtaget, og denne 
dato betragtes stadig 
som maskinfabrikkens 
fødselsdag. 

Fra den spæde start 
med kun ganske få be- 
skæftigede varede det 
kun få år, før be- 
skæftigelsen var oppe 
på hundrede mand, og 
da fabrikken 10 år 
senere, nemlig 

30. juni 1972, måtte 
indstilTe råjernspro- 
duktionen, beskæfti- 
gede maskinfabrikken 
180 mand, og det var 
nok til, at der blev 
givet grønt lys for, 
at man kunne betragte 
dette som eksistens- 
grundlag for maskin- 
fabrikkens viderefø- 
relse som selvstændig 
fabrik. 

Den 30. juni 1972 
blev imidlertid også 
en bedrøvelig dag 
for de råjernsmedar- 
bejdere, for hvem det 
nødvendigvis blev den 
sidste arbejdsdag på 
deres gamle hæderkro- 
nede fabrik. Ser man 
i dag tilbage i tiden, 
må det dog konstate- 
res, at det fremryk- 
kede tidspunkt for 
den forventede luk- 
ning (fra 31. decem- 
ber 1974) på mange 
måder blev en fordel - 
først og fremmest for- 
di såvel landets be- 
skæftigelsessituation 
som økonomi blev 
stærkt forværret i 
disse 2 1/2 år. 

KVJ 
  

er nu igen ved at få 

det normale udseende. 

Entreprenørfirmaet, 
der nedlagde kloak- 
ledningen for kommu- 
nen, har forlængst 
forladt NORDEN, og 
der er med kommunen 
truffet en aftale om 
det økonomiske mellem- 
værende i sagen. Der 
mangler dog endnu 2 
ting: l)fjernelse af 
de å cementrør, der 
indeholder kabler 
m.v. til de målinger, 
der foretages af AUC 
i forbindelse med sæt- 
ningerne efter de sto- 
re opgravninger (bli- 
ver fjernet til sep- 
tember), 2)beplant- 
ning langs hegnet ved 
Mølholmsvej (foreta- 
ges af stadsgartneren 
til oktober). I for- 
bindelse med kloak- 
arbejdet er kontorbyg- 
ningens toiletter ble- 
vet tilsluttet den 
nye ledning. 

Danaålith er i gang   

arealer 
med opfyldning af det 
store hul, der midler- 
tidigt blev etableret 
i forbindelse med 
støbningen af de 4 
fyrtårne til. Hals 
Barre. Der er givet 
Danalith tilladelse 
til, at opfyldning 
sker i takt med sel- 
skabets ledige grave- 
enheder - dog under 
forudsætning af, at 
opfyldningen er til- 
endebragt inden årets 
udgang. 

Det af Danalith i for- 
bindelse med støbnin- 
gen nedlagte el-kabel 
til udgravningen er 
overtaget af NORDEN, 
idet det anses fordel- 
agtigt at have mulig- 
hed for at kunne fo- 
retage svejsninger 
m.v. på dette sted. 

Thomsen Støtt”s leje- 
mål af det vestlige 
areal ophører 1. marts 
1983. 

KVy 

Virksombedsbesøg 
I sidste nummer af 
OBS omtaltes FLS-bro- 
churen om erhvervsori- 
enteringen til skoler- 
ne. 

Senere er der fra Ar- 
bejdsmarkedsudvalget 
modtaget en opfordring 
til at arrangere en 
konference på NORDEN 
for nærmere at få af- 
talt, hvorledes virk- 
somhedsbesøg for sko- 
leelever bør tilret- 
telægges og afvikles. 

Erfaringerne viser, at   

det ved sådanne besøg 
er nødvendigt med et 
tæt samarbejde mellem 
virksomheden og lærer- 
ne, og Årbejdsmarkeds- 
udvalget foreslår der- 
for konferencen af- 
holdt med deltagelse 
af 8. klasses klasse- 
lærere og repræsentan- 
ter for DA og LO. 

Der forhandles nærme- 
re om tidspunktet for 
konferencens afholdel- 
se samt konference- 
programmet. 

KYJ 
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Én utraditionel! ferig 
Efter at redaktionen 
havde hørt, at en af 
vore medarbejdere, 
Erling Gravesen, hav- 
de været på en ret 
utraditionel ferietur 
helt over til Filip- 
pinerne, bad man EG 
om at skrive en be- 
retning om ferien. Vi 
takker for EG”s vel- 
villige indstilling 
til ideen og bringer 
her beretningen i sin 
fulde længde: 

NOGLE INDTRYK FRA EN 
REJSE TIL FILTPPINER-= 
NE. 

Sommerferien i år til- 
bragte jeg på Filippi- 
nerne, der kaldes de 
7000 øers land og lig- 
ger i Stillehavet mel- 
lem Indonesien og Ja- 
pan. 

Da det er et land, 
der normalt ikke er 
charterrejser til her- 
hjemme, må man rejse 
individuelt, og jeq 
købte en returbillet 
Aalborg-Manila i et 
rejsebureau og begynd- 
te rejsen den 3. ju- 
li med det tidlige 
morgenfly Aalborg-Kø- 
benhavn. Fra Køben- 
havn fløj jeg først 
til Frankfurt, hvor 
der var nogle timers 
ophold, inden flyet 
til Manila gik. Turen 
fra Frankfurt til Ma- 
nila, som er hoved- 
staden på Filippiner- 
ne, tager 19 timer, 
og den foregik med. et 
Boeing 747 jumbo jet- 
fly fra det filippin- 
ske luftfartselskab 
med plads til 450 om 
bord. Undervejs mel- 
lemlandede maskinen i 
Athen, Karachi i Paki- 

12 

som 

  

stan og i Bangkok, 
hver gang med et op- 
hold på en time, men 
det var ikke tilladt 
at forlade flyet, med- 
mindre ens rejse slut- 
tede der. 

Flyet landede i Manila 
den 4. kl. 13 dansk 
tid, som svarer til 
kl. 7 om aftenen på 
Filippinerne. Der var 
en del formaliteter i 
lufthavnen med pas- og 
toldkontrol, og desu- 
den står der gerne 
nogle og venter på at 
gøre gode forretninger 
med nysankomne turi- 
ster, men jeg nåede 
da ud til en taxi og 
fik overbevist chauf- 
føren om, at turen ind 
til Manila ikke skulle 
koste mere end det 
halve af, hvad han be- 
gyndte med at forlan- 
ge.   

Jeq blev kørt til et 
mellemklasse-hotel og 
havde ikke problemer 
med at få et værelse, 
selv om det ikke var 
bestilt i forvejen. 
Der er regntid i Mani- 
la-området fra omkring 
juni til november, og 
da der også er en del 
orkaner i den periode, 
kommer der mindst med 
turister i disse må- 
neder. Hotellet var 
almindeligt, svarende 
til et hotel i samme 
klasse i Europa, men 
havde dog i reglemen- 
tet en besked om, at 
gæsterne skulle depo- 
nere eventuelle skyde- 
våben i receptionen; 
jeg så dog ikke nogen 
aflevere pistoler der- 
nede. 

Det er et stort spring 
at komme fra Danmark 
til en millionby som 

     
En gennemsnitsbolig. Der er ingen glas 
i vinduerne, kun gardiner. Det er sjæl- 
dent, temperaturen er under 209, så man 
hår ingen fyringsproblemer.



  

Manila, der har om- 
kring 8 mill. indbyg- 
gere. Det myldrer med 
mennesker alle vegne, 
og trafikken er meget 
tæt. Lysregulering 
0.1. som her findes 
kun i ringe omfang, 
så det kan godt være 
noget risikabelt at 
skulle over gaden. 
Bybilledet har noget 
af et amerikansk 
præg med masser af 
reklameskilte overalt, 
men samtidig er der 
mange kirker og hi- 
storiske bygninger 
tilbage fra den tid, 
hvor landet var en 
spansk koloni. Der er 
store parker, mange 
højhuse og luksusho- 
teller i Manila, men 
lige bag de flotte 
bygninger ligger ofte 
små gyder uden gade- 
belysning og med åb- 
ne kloakker. Man hæf- 
ter sig også ved den 
megen overvågning, 
f.eks. har alle ban- 
ker pistolbevæbnede 
vagter, ligesom de 
også ses ved indgan- 
gen til supermarkeder 
og skoler. 

Filippinerne har de- 
res eget sprog, der 
hedder Tagalog, og 
desuden mange lokale 
dialekter på de for- 
skellige øer, men en- 
gelsk er almindeligt 
udbredt, især i byer- 
ne. Der findes engel- 
ske aviser, TV sender 
en del på engelsk, og 
der startes tidligt 
med at lære engelsk 
i skolen. Tidligere 
var spansk ret ud- 
bredt, men bruges ik- 
ke ret meget mere i 
dag. 

Hvad klimaet angår, 
er det jo betydeligt 
varmere end her, I 
regntiden mellem juni 
og november ligger   
  

Husets børneflok var på disse fem, 
hvilket svarer til gennemsnittet 
af børn i en familie. 

temperaturen på godt 
30 grader og i den 
varmeste tid i april- 
maj omkring 35 grader. 
Varmen er fugtig og 
føles ret trykkende, 
men der er air-condi- 
tion på hotellerne og 
adskillige steder i 
øvrigt. 

Fra Manila tog jeg til 
Cebu City, som er den 
næststørste by og be- 
liggende på øen Cebu, 
500 km syd for Manila 
Rejsen hertil tog en 
time med fly. 

Jeg tilbragte det me- 
ste af ferien her og 
fandt hurtigt ud af, 
at de fleste ting var 
betydeligt billigere 
i Cebu end i Manila. 
Hotellet kostede kun 
det halve, det koste- 
de 5-10 kr. at spise 
på cafeteria, 20 ci- 
garetter kostede 3,50 
kr. og en biografbil- 
let 5 kr. Men ser man 
disse priser fra den 
lokale befolknings 
side, er det en anden   

sag, då mindsteløn- 
nen ligger på omkring 
13 kr. om dagen. På 
trods af den lave le- 
vestandard var der 
mange forretninger 
med et stort udvalg 
af varer, bl.a. flere 
stormagasiner. Der 
findes dog også en 
meget velhavende over- 
klasse, som boede 1 
et bestemt kvarter af 
byen, hvor husene var 
afskærmet fra omver- 
denen med pigtråd og 
bidske hunde. Der var 
vagter ved indgangen 
til denne bydel, og 
ville man derind om 
aftenen, skulle man 
være udstyret med 
passérseddel. 

Uden for byen var 
landskabet. meget af- 
vekslende og smukt 
med bjerge og skove 
og rismarker, sukker- 
rørs- og kokosplanta- 
ger indimellem. Der 
findes også kilometer- 
lange sandstrande med 
vajende palmer og helt 
rent og klart vand. 
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Der kommer normalt ik- 
ke så mange turister 
til Cebu, og folk her 
er venligere og mere 
imødekommende end i 
Manila, hvor interes- 
sen for turister er 

Uden- og indenfor et 

meget mere forret- 
ningsmæssig. 

I alt tilbragte jeg 3 
uger på Filippinerne, 
og jeg synes, at op- 
levelsen var pengene 

værd. Turen hjem blev 
meget lang. Med vente- 
tiderne i lufthavnene 
tog det omkring 36 ti- 
mer at komme til Aal- 
borg, og der skulle 
skiftes fly 3 gange. 

   



  

Jeg vil gerne på denne 
måde takke ledelse og 
alle medarbejderne for 
gaver og den venlig- 
hed, der altid er vist 
mig under mit arbejde 
på NORDEN. Desværre 
kan jeg ikke takke al- 
le personligt, da jeg 
langt fra kender jer 
alle ved navn - og i 
den forbindelse er det 
jo heller ikke så væ- 
sentligt, om man hed- 
der Per eller Poul. 

Ved betjeningen af jer 
har det altid været 
mit mål, at denne 
skulle foregå både 
hurtigt og med venlig- 
hed, hvad enten det 
var ved morgen- eller 
frokostvagten. At vis- 
se tanker samtidig - 
eller måske først bag- 
efter - flyver gennem 
ens hoved, er så en 
anden såg, og når jeg 
har drøftet ekspedi- 
tionen med kollegaen, 
har vi ofte mest kendt 
manden ved, om det nu 
er ham, der altid øn- 
sker "bagerens dårli- 
ge øje" eller de 2 

Tak 
Hjertelig tak for ga- 
verne, vi modtog ved 
vor fratræden fra 
NORDEN, og tak for 
mange års godt sam- 
arbejde. 

Svend Andersen 
Kaj Nielsen 
Simon Simonsen 

  

== 

kommen-ostemadder, e1l- 
ler måske efter hans 
udseende eller væsen, 
f.eks. ham den kønne, 
den blide, den vanske- 
lige, sportsmanden el- 
ler ham med det lækre 
overskæg - man er også 
blevet menneskekender 
gennem de mange år. 

Min sidste dag på NOR- 
DEN blev både en dej- 
lig og en vemodig dag. 
Nu er jeg flyttet til 
Saltum, og herfra sen- 
der jeg en tak for de 
mange dejlige år på 
NORDEN. 

Edith Skov 

Til Ediths tak skal 
lyde en tak i lige 
måde. Du har altid 
passet dit arbejde 
til alles tilfredshed 
og med stor loyalitet 
over for NORDEN. 

Red. 

  
- Ih, altså! Min mand 
bli”r tosset, når han 
får det her af vide!   

skatteforhold 

for rejsende 

medarbejdere 

Den 3. juni 1982 ved- 
tog Folketinget at 
ændre ligningslovens 
& 33 A, således at 
stk. I nu er affattet 
som følger: 

Har en person, der er 
skattepligtig efter 
kildeskattelovens & 1, 
under ophold uden for 
riget i mindst 6 må- 
neder uden andre af- 
brydelser af opholdet 

end ferie eller lig- 
nende af en sammen- 
lagt varighed på 
højst 42 dage erhver- 
vet lønindkomst ved 
personligt arbejde i 
tjenesteforhold, ned- 
sættes den samlede 
indkomstskat med det 
beløb, der forholds- 
mæssigt falder på den 
udenlandske lønind- 
komst. 

Endvidere skal det 
anføres, at: 

For personer, der har 
påbegyndt et arbejds- 
ophold i udlandet før 
denne lovs ikrafttræ- 
den, finder den tidli- 
gere bestemmelse i 
8 33 A anvendelse for 
hele udlandsopholdet 
indtil den løbende 
kontraktperiodes ud- 
løb, dog længst for 
en periode af 12 må- 
neder fra lovens 
ikrafttræden. 

Loven trådte i kraft 
den 13. juni 1982. 

BeS



oport 
Nok en gang skal vi i gang med 
vintersportsgrenene, der som dé 
forrige år omfatter bordtennis, 
billard og badminton. 

holdledere for hver sportsgren. 

Bordtennis: Peter Caspersen, 
telf. 16 09 71 

3 Billard : John Bach 
Tilmelding og yderligere oplys- telf, 12 30: 85 
ninger kan fås hos de respektive Badminton : Torben Asp 

telf. 16 33 44 
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Fest i Idrætsklubben Norden lørdag 
den 30. oktober 1982. 

Reserver allerede datoen nu. 

Nærmere om dette på opslagstavlerne. 
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