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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt.   

Ved årsskiftet 
På SU-mødet forleden 
blev konkurrencesitu- 
ationen drøftet. På 
basis af konkrete tal 
fra udbudte opgaver, 
hvor NORDEN har været 
med, kunne alle SU- 
medlemmerne konstate- 
re, åt vi er oppe imod 
særdeles lave priser, 

Der er hård kamp om at 
få del i opgaverne, 
der bliver udbudt. År- 
sågen ligger i, at der 
er overskudskapacitet 
af værksteder og ma- 
skinfabrikker, som 
tilbyder at udføre ar- 
bejde til meget tryk- 
kede priser i håb om 
at overleve på korte- 
re sigt. 

Der er få kunder, og 
der er mange om budet 
i udførelsesfasen. Det 
bevirker, at det er 
"købers marked". Det 
er ikke blot inden for 
NORDENS interesseområ- 
de. Det gælder også 
globalt ved salg af 
cementfabrikker og 
skibe. Der er mange, 
der tilbyder at udfø- 
re arbejde, og kunden 
prøver at få arbejdet 
udført til lavest mu- 
lige priser. 

For få produkter 
De traditionelle pro- 
duktområder, som NOR- 
DEN beskæftiger sig 
på, kan ikke dække 
fabrikkens kapacitet. 
Derfor må vi bevæge 
os ud i nye områder. 
Men det er just den 
samme tankegang, som 
alle andre virksomhe- 
der inden for vort 
felt har, og derfor 
bliver prisforholdene 

meget trykkede.   

Som tidligere nævnt 
er det nødvendigt at 
tilpasse kapaciteten 
i forhold til de op- 
nåelige muligheder. 
Vi kan ikke oprethol- 
de det høje og kon- 
stante niveau, der 
har været kendetegnet 
for NORDEN gennem 
mange år. 

Markedets lave priser 
kan kun imødegås ved 
større effektivitet. 
Ikke alene i værkste- 
derne, men for fabrik- 
ken som sådan. Det vil 
være nødvendigt at 
udføre arbejdsongaver- 
ne på en kortere tid 
og samtidig nedsætte 
de indirekte omkost- 
ninger af alle arter. 

En anden ting, der har 
betydning i konkurren- 
cesituationen»er kva- 
liteten af arbejdet. 
Det er vigtigt, at 
tingene umiddelbart 
udføres i den rette 
kvalitet. Det inklu- 
derer betalingen for 
arbejdet, og det er 
meget dyrt, hvis ting 
skal laves om og ret- 
tes, navnlig på mon- 
tagesteder. Det vær- 
ste ligger måske i, 
at virksomhedens om- 
dømme lider skår der- 
ved. 

Varmeprisen 
På tærskelen til det 
nye år står vi med en 
meget lav ordrebehold- 
ning - lavere end det 
sædvanligvis er til- 
fældet - og vi vil ik- 
ke lægge skjul på, at 
det er usikre tider, 
vi går imøde. Dem kan 
vi kun klare ved at 
drage nytte af det



samarbejde, der gen- 
nem årene er bygget 
op på NORDEN. Vi må 
i fællesskab i SU og 
i afdelingsudvalg fin- 
de frem til effektive 
produktionsmetoder og 
normer for den rette 
kvalitet. Der må op- 
findsomhed til for at 
finde besparelser in- 
den for omkostnings- 
området - tænk blot 
på, at det næsten 
koster 1 mill. kr. 
pr. år at opvarme fa- 
brikken. Her er i 
hvert fald et område, 
hvor alle kan være 
med til at spare. 

1982 er 10-året for 
råjernets ophør og 
for NORDENS selvstæn- 
dige virksomhed som 
maskinfabrik. Resul- 
taterne i den tid har 
været et godt udtryk 
for samarbejdet på 
NORDEN. 

Ledelsen takker for 
en god arbejdsindsats 
også i det forløbne 
år og ønsker alle 
medarbejdere og deres 
familier en glædelig 
jul og et godt nytår. 
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- Hvad bilder De Dem ind 
at ringe på midt om nat- 
ten!? De må jo være split- 
tergal, mand!   

lærerkonference 
konferencen vedrørende virksomhedsbesøg gav 
følgende resultat: 

Generelt om virksom- 
hedsbesøg 

Formålet vil oftest 
være at udvide elever- 
nes kendskab til ud- 
dannelses- og er- 
hvervsforhold i al- 
mindelighed, dels for 
at forbedre valggrund- 
laget, dels for at øge 
forståelsen og respek- 
ten for andres arbej- 
de. Det vil derfor væ- 
re positivt at fremme 
kontakten mellem virk- 
somheder og skoler i 
et lokal-område - en 
dialog kan da let 
etableres. 

Forberedelse 

Formålet med besøget 
fastlægges. 

Kontakt til skolevej- 
leder om, hvilken 
virksomhed der skal 
besøges. 

Skolevejlederen udle- 
verer generelt mate- 
riale. 

Kontakten til virksom- 
heden, hvor der oply- 
ses om formålet med 
besøget samt elever- 
nes forudsætninger. 

Eventuelt materiale 
om den enkelte virk- 
somhed indhentes. 

Fastlæggelse af dato 
for besøget. 

Aftale med virksomhe- 
den om efterbehand- 
lingsform. 

Samarbejde med orien- 
teringslæreren ofte 
nødvendigt for klasse-   

læreren. 

Eleverne forberedes. 

Selve besøget 

Rundviser kan være: 

a. ledelsen (kontakt- 
person) 

b. medarbejder (til- 
lidsmand) 

c. lærling 

Elevgruppe til hver 
rundviser bør ikke 
være for stor. 

På større virksomhe- 
der kan det være en 
fordel, at besøget ik- 
ke omfatter hele virk- 
somheden. 

Da man forudsætter, at 
læreren kender virk- 
somheden, er hans/hen- 
des rolle først og 
fremmest at fastholde 
elevernes interesse om 
rundvisningen. 

Efterbehandling 

Her kan anvendes be- 
arbejdning af indsam- 
lede spørgsmål eller 
billeder fra virksom- 
heden i klassen. 

Gæsteundervisere fra 
arbejdsmarkedet kan 
anvendes i efterbe- 
handlingen. 

Efterbehandlingen kan 
også ske på virksom- 
heder umiddelbart ef- 
ter besøget. Når dette 
er tilfældet, sker 
en tilbagemelding 
straks.



samarbejdsudvalg 
Tørsdag 1982-12-02 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU, 

W. Kok bød velkommen 
og oplyste, at værk- 
fører Jørgen Kjær 
Svendsen efter eget 
ønske fratræder sin 
stilling 1982-12-31, 
hvorefter værkfører 
Flemming Jensen over- 
tager ledelsen af ma- 
skinværkstedet. Der 
søges en sålgs- og 
projektingeniør. 

Fra 1983-01-01 indtræ- 
der Villy Jacobsen i 
sikkerhedsudvalget i 
stedet for Jørgen Kjær 
Svendsen, og fra sam- 
me dåto indtræder Knud 
Ørvad Jensen i SU i 
stedet for Hans Niel- 
sen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

SU-konference vil bli- 
VE å 1 marts ef- 
ter sikkerhedskonfe- 
rencens afholdelse. 
Frede Jensen har kon- 
takt med John Frandsen 
fra AOF med hensyn til 
bistand ved afholdelse 
af sikkerhedskonferen- 
cen, 
W. Kok meddelte, at 
der ikke for øjeblik- 
ket kan ydes tilskud 
til engelsk-kurser. 
Kursusaktiviteten in- 
den for de sidste 3 år 
har været stærkt sti- 
gende. 
Mogens Sall ankede 
over, at afdelingsud- 
valgene ikke i tide 
blev informeret om, 
hvilke svejsekurser 
der skaT afholdes, og 
hvem der er tilmeldt 
disse kurser, hvortil 
Frede Jensen oplyste, 
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at tidspunktet for de 
pågældende kurser end- 
nu ikke er fastsat, 
hvorfor man ikke har 
kunnet informere her- 
om. 

Forskellige udvalg 

Sikkerhedsudvalget af- 
0 møde -TT-15. 

Jens Skavenborg og 
Erling Lyngby Jensen 
er tilmeldt kurset 
"Arbejdsmiljø og sik- 
kerhed ved svejsning", 
der afholdes i marts 
1983, 
Samtlige lysstofrør i 
værkstederne vil bli- 
ve udskiftet samtidig 
med, åt armaturerne 
rengøres. 
Frede Jensen opfor- 
drede SU til at støt- 
te sikkerhedsgrupper- 
ne i deres bestræbel- 
ser for, at påbud om 
brug af sikkerheds- 
udstyr overholdes. 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 9382-11-23. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
W. Kok oplyste, at 
reduktionen af mand- 
skabet vil medføre, 
at hal 5 lukkes fra 
nytår, og mandskabet 
vil blive fordelt på 
de andre værksteder, 
idet man så vidt mu- 
ligt tager hensyn til 
personlige ønsker. 
Dagpengeudvalget kun- 
ne oplyse, at syge- 
procenten på nuværen- 
de tidspunkt ligger 
en anelse over tidli- 
gere år, I øjeblikket 
er tillæg for dagpen- 
ge kr. 1,26 pr. pro- 
duktionstime, og for 
virksomheden ligger 
udgiften til sygedag- 
penge på ca. 1/2 mill. 

kr.   

Forslagskasseudvalget 
afholdt møde 
1982-12-02. Der var 
ingen præmiering. Pe- 
der Christensen fore- 
slog, at man i næste 
nummer af OBS efter- 
lyser nye forslag, da 
man i modsat fald må 
overveje at nedlægge 
det nedsatte udvalg. 

Ordre- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 35 
mand i 8 uger (40 %), 
i maskinværkstedet til 
6 mand 1 4 uger (60 %) 
og i montageværkste- 
det ti man 
uger (60 2%). 
Udearbejde: Der er på 
ørda eskæftigelse 
TI ca. 18 mand til 

uge 50, på Dania til 
ca. 8 mand FIT Uge 48 
og på Norden til ca. 
4 mand til uge 49. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 2 mand i 
1 måned (Ægypten), 2 
mand til ult. 1983 
(Ægypten), 2 mand i 
1 måned (Alkaim, Iraq), 
2 mand i 4 måneder 
(Alkaim, Iraq), 1 mand 
resten af året (Kufa, 
Iraq), 1 mand i 4 må-



neder (Algeriet), 1 
mand resten af året 
(Benin), 1 mand til 
medio 1983 (Nord- 
vietnam). 
Frede Jensen oplyste, 
at trods en kraftig 
kursusaktivitet i be- 
gyndelsen af det nye 
år ser det i øjeblik- 
ket ud til, at der vil 
mangle arbejde til 25 
mand. 
Frede Jensen appelle- 
rede til samarbejds- 
vilje og fleksibili- 
tet, så det kan lyk- 
kes at fylde tomrum- 
met ud. Eventuelt 
overarbejde inden nyt- 
år bør afspadseres i 
den ordrefattige peri- 
ode. 
Tage Hansen forespurg- 
te, om ikke en del af 
male- og pakkearbejdet 
kunne udskydes til ef- 
ter nytår, hvortil VW. 
Kok svarede, at man 
havde forsøgt at få en 
udskydelse af nogle 
ordrer, men det havde 
ikke været muligt. 
Frede Jensen nævnte, 
at der er bestræbel- 
ser i gang for at kom- 
me ind på nye områder, 
og der bliver for øje- 
blikket afgivet tilbud 
til kraftigt reducere- 
de priser. 
Mogens Sall spurgte, 
om man havde overvejet 
arbejdsfordeling, 
hvortil WH. Kok svare- 
de, at på grund af den 
usikre ordrehorisont - 
som ikke ser ud til at 
være af midlertidig 
karakter - vil det ik- 
ke være en god løs- 
ning, og han nævnte, 
at den mindre ordre- 
indgang til FLS-H 
selvfølgelig også 
smittede af på Norden. 
Frede Jensen gav ud- 
tryk for, at det vil 
blive nødvendigt at 
gå positivt ind for 
overarbejde, når det 
er en betingelse for 
at opnå ordrer med   

kort leveringstid, og 
så må man senere af- 
spadsere overarbejdet, 
ligesom W. Kok pointe- 
rede nødvendigheden 
af, at man i den nu- 
værende situation ple- 
jer sine kunder og 
giver dem den bedste 
service, samtidig med 
at man under ingen 
omstændigheder slækker 
på kvaliteten. Det vil 
ikke være vanskeligt 
at finde anden ledig 
kapacitet på markedet 
i dag. 
Frede Jensen foreslog, 
at man orienterede af- 
delingsudvalgene om 
den øjeblikkelige si- 
tuation. 
Peder Christensen vil- 
le orientere sine kol- 
legaer om spørgsmålet. 
Investeringer: Opel 
Rekord personbil, 
kloakering af ny jern- 
lagerplads, ændring 
sugeanlæg i hal R. 

Konkurrence= 

dygtighed 

I forbindelse med 
spørgsmålet om, hvad 
der kan gøres for at 
forbedre konkurrence- 
evnen,viste Frede Jen- 
sen flere konkrete ek- 
sempler på arbejde, 
som har været udført 
med jævnlige mellem- 
rum, og hvor det ty- 
deligt kunne ses, at 
der var en tendens 
til stigende timean- 
tal. Frede Jensen 
fremlagde en helt kon- 
kret kalkulation, der 
viste vort tilbud i 
sammenligning med mar- 
kedets opnåelige pri- 
ser, og han foreslog, 
at afdelingsudvalgene 
diskuterede en sådan 
sag og forsøgte at 
finde frem til løs- 
ninger, som kunne re- 
ducere vore udgifter. 
Eksemplet viste tyde-   

ligt den skarpe kon- 
kurrence, der findes 
i dag. 

Personalepolitik 

Peder Christensen nå- 
talte, at Norden be- 
nytter sig af efter- 
lønsmodtagere som af- 
løsere i en tid, hvor 
der er stor arbejds- 
løshed. 
Eksempelvis nævnte 
Tage Hansen, at man 
havde haft afløsning 
i afkorterværkstedet, 
medens man samtidig 
havde afskediget folk 
andre steder på fa- 
brikken. 

Frede Jensen svarede, 
at det ikke var hen- 
synet til efterløns- 
modtagere, men udeluk- 
kende firmaets tarv, 
der kom i første ræk- 
ke, da tidligere an- 
satte øjeblikkelig 
kan gå ind i deres 
gamle arbejde, hvor- 
imod en ny medarbej- 
der skal igennem en 
vis oplæringsperiode, 
hvilket er upraktisk, 
når der er tale om ar- 
bejde af meget kort 
varighed. 

Eventuelt 

W. Kok bad lærlinge- 
udvalget være opmærk- 
som på lærlingetilgan- 
sr i reTation ti Ba 
Skæftigelsessituatio- 
nen. 
W. Kok takkede Hans 
Nielsen for hans del- 
tagelse i SU gennem 
4 år. 

Mødet hævet kl. 18.00.



Hvem er hvor 
NORDENS stab har i 
dette efterår måttet 
bevise sin fleksibi- 
litet. Der har været 
mange nye opgaver, 
som skulle klares 
samtidig med "det 
daglige arbejde". 

Værkfører Knud Ørvad 
har været udstatione- 
ret på Aalborg Værfts 
offshore-afdeling ved 
Grønlandshavnen. Det 
har bevirket en del 
rokeringer i plade- 
værkstedernes ledelse 
og midlertidig ansæt- 
telse af Dieter 
Sacher. 

Kontorchef Knud V. 
Jensen har gennem 
2 1/2 måned vareta- 
get jobbet som drifts- 
leder på DFT i Sul- 
drup. 

Ingeniør Ivan Hønge 
er for en periode på 
ca. 1/2 år beskæfti- 
get i Indokina - på 
Padang-anlægget - med 

duleferie 
Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
ferie i tiden 24. de- 
cember - 31. december 
1982, begge dage in- 
klusive. 
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værkstedsledelse og 
inspektion. 

Ingeniør Lars Mose 
Nielsen har midlerti- 
digt overtaget ledel- 
sen af udearbejdsaf- 
delingen. 

Ingeniør 5. Krogh 
Sørensen er i gang 
med et kursus som 
svejseingeniør på 
Svejsecentralen i 
København. 

Ingeniør Kjeld Stok- 
sted Nielsen er for 
længere tid udlånt 
til Rørdal i forbin- 
delse med projektar- 
bejde. 

Derudover er der 12 
mand udsendt til ar- 
bejdspladser i udlan- 
det. 

Det er intet under, 
at det kan være van- 
skeligt at holde te- 
lefonlisten ajour. 

På rejse 
IRAQ 
Bjarne Maylann Peder- 
sen og Jens Jørgen 
Pedersen rejste 18. 
november til ALKAIM. 
Varighed 4-6 uger,   

Orientering fra 

bestyrelsesmødet 

1982-11-19 

Der blev fremlagt et 
ajourført foreløbigt 
regnskab for 1982 samt 
et årsbudget for 1983. 

Det forventede drifts- 
resultat for 1982 sva- 
rer nogenlunde til 
budgettet for året. 

I sammenligning med 
1982 viser 1983-drifts- 
budgettet en nedgang, 
foranlediget af fort- 
sat stærk konkurren- 
ce - I forbindelse 
hermed omtaltes også, 
at den svigtende or- 
dreindgang havde nød- 
vendiggjort afskedi- 
gelser pr. 1983-01-01. 

I investeringsbudget- 
tet for 1983 er afsat 
et beløb (1,6 mill.kr.) 
til køb af en brænde- 
maskine. 

I ledelsens beretning 
nævntes også konkur- 
rencesituationen, og 
i forbindelse med om- 
talen heraf diskute- 
redes den ovstrammede 
indkøbspolitik, der 
anvendes fra bl.a. 
hovedkontoret, og som 
ofte virker psykisk 
belastende på prisbe- 
regningsafdelingen, 
fordi nye beregninger 
må foretages; PHC 
nævnte, at denne poli- 
tik kunne mærkes helt 
ned i værkstederne. 

Sluttelig blev der 
orienteret om DFT- 
fabrikken i Suldrup 
samt om den svigtende 
ordreindgang på hoved- 

kontoret.



Akvadan A/S får ny ejer 

De nuværende aktionærer 
bag Akvadan A/S, Wright, 
Thomsen & Kier A/5 og 
F.L, Smidth & Co. A/S, 
har truffet aftale om pr. 
1. november 1982 at 
overdrage den samlede 
aktiekapital i Akvadan til 
Aktieselskabet Danisco, 

Afgørende for de nuvæ- 
rende ejeres beslutning 
har været ønsket om at 
styrke Akvadan's mulig- 
hed for eksport af den 
specialviden som selska- 

bel besidaer, samtidig 
med at aktiviteterne i 
Danmark videreføres 
uændret, Herudover har 
de nuværende ejere øn- 
sket at sikre Akvadan's 
forbliven på danske hæn- 

der. 
Med overtagelsen af 

Akvadan styrker Danisco 
sine interesser indenfor 
miljøsektoren, hvor man 
i mange år har været 
aktiv gennem dattersel- 
skabet I. Kriger A/S. I 
Danisco-Gruppen vil Ak- 
vadan fortsætte som selv- 
stændigt selskab i nært 
samarbejde med Koncer- 
nens øvrige selskaber. 

Ejerskiftet medfører 
ingen ændring i Akvadan's 
daglige ledelse, der fra 
1. november 1982 fore- 
stås af den nyudnævnte 
administrerende direktør 
Jens Chr, Højlund. 

O Direktionen 

  

  

FLS sælger 
maskinfabrik 
i USA 

FLS-USA har med fir- 

maet Cincinatti Gear i 
Ohio underskrevet en 
kontrakt for salg af ma- 
skinfabrikken i Lebanon. 

Som følge af beslut- 
ningen for et års tid si- 
den om at afhænde FLS- 
Lebanon, er aktiviteten 
faldet jævnt i 1. halvår 
af 1982. Således var der 
pr. 30.6.82 kun ansat 
44 medarbejdere, hvoraf 
11 er funktionærer. 

Den endelige overdra- 
gelse af fabrikken vil 
finde sted i løbet af no- 
vember måned i år. 

vv 

 



Ben gamle Bogholder orienterer 

  

De hidtidige orienteringer har ho- 
vedsagelig drejet sig om regn- 
skabsmæssige opgaver, dels i for- 
bindelse med den daglige bogfø- 
ring - herunder kontrol - dels 
med årsregnskabet og dels i for- 
bindelse med budgetopstillingen. 

Bogholderens opgave er døg hermed 
langt fra udtømt; der er mange 
andre ting, der skal passes, og 
disse er både af regnskabsmæssig 
og af anden art. 

De øvrige regnskabsmæssige opga- 
ver kan opdeles i: 

1. Regnskaber til offentlige 
myndigheder 

2. Regnskaber af personalemæs- 
sig art 

3. Interne afdelingsregnskaber 

4. Fakturakontrol: over indgåede 
fakturaer 

over udgåede 
fakturaer 

5. Betalingskontrol   

Vedr. punkt 1 er tidligere omtalt 
det regnskab, der - normalt kvar- 
talsvis - skal indsendes til 
Toldvæsenet over MOMS-regnskabet. 

Herudover skal Kildeskattedirek- 
toratet have specifikation over 
de for hver enkelt medarbejder 
tilbageholdte kildeskattebeløb 
+ over vedkommendes skattepligti- 
ge indkomst, og på samme måde 
skal ATP-kontoret have en speci- 
fikation over de medarbejdere, 
der indbetaler ATP-bidrag - op- 
delt pr. CPR-nummer. 

Bestemmelserne om, at virksomhe- 
derne skal være skatteopkrævere 
og i øvrigt skal stille andre op- 
lysninger af den ene eller den 
anden art til disposition for 
myndigheder er gennemført inden 
for de sidste 25 år. 

Dengang var man kun pligtig at op- 
give medarbejdernes årsindkomst 
til brug for beskatningen. De me- 
re og mere vidtgående krav er ble- 
vet en belastning for enhver virk- 
somhed. For støre og mellemstore 
virksomheder, der i forvejen be- 
nytter sig af EDB-teknikken, bli- 
ver der normalt tale om program- 
ændringer, men det er værst for 
de mindre virksomheder, der enten 
manuelt må udplukke oplysningerne 
eller må betale et EDB-service- 
bureau for arbejdet med fremdrag- 
ningerne. Mange mindre selvstæn- 
dige erhvervsdrivende må ofte ta- 
ge aftenerne eller weekend”erne 
til hjælp for de administrative 
forpligtelser, det offentlige har 
pålagt dem. 

Nu EDB-teknikken er nævnt, kan jeg 
ikke lade være med at prale af, at 
NORDEN inden for Aalborg-området 
var en af pionererne inden for den 
maskinelle behandling af lønnings- 
regnskaberne. Allerede omkring 
1950 begyndte vi hos IBM-service- 
bureau på Badehusvej (installeret 
hos C. W. Obel A/S). Senere gik 
vi over til behandling på APCF"s 
anlæg, og ved indførelsen af 14 
dages lønudbetaling i begyndelsen 
af 1970"erne, hvor maskinfabrikken 
kom til at stå "på egne ben", gik 
vi over til Regnecentralen, der



havde et standard-system for ma- 
skinfabrikker. Fra sidste år har 
behandlingen fundet sted på FLS” 
eget anlæg på Ramsingsvej i Køben- 
havn, og i flere år har det nu ik- 
ke alene været lønningsregnskabet, 
men også hele regnskabet, der bli- 
ver ført på EDB. 

En væsentlig post under punkt 2 
er regnskabet med, hvad For en- 
kelt medarbejder har til gode i 
løn (både i tid- og i akkordløn), 
og hvad vedkommende har opsparet 
til udbetaling på et senere tids- 
punkt - her tænkes på ferie- og 
søgnehelligdagsbetaling. EDB-pro- 
grammet udregner nemlig automa- 
tisk 16 % af den udbetalte løn, 
hvoraf de 12 1/2 % indgår som 
skyldige feriepenge, medens de 
3 1/2 % indgår som skyldige søg- 
nehelligdagspenge. De opsparede 
beløb bliver stående som gæld i 
firmaets bogholderi, indtil der 
udbetales penge dels ved ferie- 
afholdelse og dels i forbindelse 
med søgnehelligdage. 

For funktionærernes vedkommende 
beregnes de skyldige feriepenge 
summarisk i forbindelse med -års- 
afslutningen, idet det normale 
er, at funktionærerne holder ferie 
med løn. 

Som en service over for medarbej- 
derne tilbageholdes foreningskon- 
tingenter i lønnen, f.eks. til 
fagforeningen. Efter lønover- 
førslerne har fundet sted, hæver 
fagforeningskassereren så det til- 
bageholdte beløb og får en speci- 
fikation herover. 

Endelig sørger EDB-programmet for, 
at der kontinuerligt udarbejdes 
forskellige lønstatistikker. 

Punkt 3: Firmaets kontoplan er 
åafdelingsopdelt (pr. værksted 
m.Vv.), og kvartalsvis beder bog- 
holderen EDB-maskineriet om at 
afdelingsopdele omkostningerne, 
som så opstilles i en regnskabs- 
form, der af bogholderen kan gen- 
nemgås med den pågældende afde- 
lings udvalg; dette har også væ- 
ret med i budgetteringsfasen, og 
det er derfor blandt bogholderens   

opgaver over for afdelingsudvalget 
at redegøre for budgetafvigelser- 
ne og samtidig at få udvalgets 
kommentarer til afvigelserne, 

Punkt 4: Indkomne leverandørfak- 
turaer skal efter ankomsten kon- 
trolleres: stemmer fakturerede 
kvantum/kvalitet med de på følge- 
sedlen noterede do., og stemmer 
prisen med prisen i ordreafgivel- 
sesbrevet? Hvis dette er i orden, 
får fakturaen det kontonummer, 
hvorpå omkostningen skal belastes, 
og den kan herefter afleveres til 
EDB-behandlingen. 

Udgåede kundefakturaer skal pris- 
fastsættes i henhold til den ind- 
komne ordre; dette sker i efter- 
kalkulationsafdelingen, som kon- 
takter forkalkulationsafdelingen, 
hvis der er store afvigelser mel- 
lem for- og efterkalkulation. Ef- 
ter færdigbehandling i efterkal- 
kulationsafdelingen renskrives 
fakturaen og sendes til kunden, 
mens en kopi bliver påført konte- 
ringsnummeret og går så til EDB- 
bogføringen. 

Punkt 5: Iflg. punkt 4 har vi nu 
behandTet respektive leverandør- 
og kundefakturaer; nu må disse 
omsættes til kontanter, og det 
ordner kassereren. 

Leverandørfakturaer betales efter 
de aftalte betalingsbetingelser, 
hvoraf også fremgår, om der kan 
opnås en rabat ved prompte beta- 
ling. 

Kassereren må holde et åbent øje 
med, at kunderne betaler til de 
i ordren aftalte betingelser; 
hvis ikke må rykning foretages. 

Af øvrige kontormæssige opgaver 
kan nævnes: 

6. Godsafsendelsen - herunder 
udfærdigelse af afsendelses- 
papirer 

7. Kontrol med at alt er for- 
svarligt forsikret 

8. Løbende lageroptællinger 

bliver foretaget



9. Korrespondance 

10. Telefon- og telexpasning 

Punkt 6: Efter at et produkt er 
meldt færdigt fra værkstederne, 
skal det som regel forsvarligt 
emballeres og mærkes inden for- 
sendelsen, og når dette er sket, 
kommer vi til udfærdigelsen af 
alle de forsendelsespapirer, der 
kræves i vore dage - specielt når 
det drejer sig om eksport. Med 
forhandlinger om forsendelses- 
måde og -rute går som regel også 
megen tid, inden man finder frem 
til den rette løsning. 

Punkt 7: Firmaets 3 væsentligste 
forsikringer er: 

Ulykkesforsikring for medarbejder- 
ne, som er Tovpligtig. Basis for 
præmier herfor er den i firmaet 
udbetalte løn. 

Ansvarsforsikringen dækker skader 
Trmae orvo r på 3. person 

hjertesuk: 
Fra Tove og Kirsten i kantinen 
lyder et lille hjertesuk: 

Flasker- Flasker-Flasker 
hvor bliver de af ? 

Husk åt tomme flasker fra øl og 
sodavand købt i kantinen skal 
tilbageleveres. 

KANTINEUDVALGET 

10 

  

  

eller dennes ejendom. 

Brandforsikrin Der skeles jævn- 
Tat TIT, om vi er forsvarligt 

forsikret ved en evt. ildsvådes 
opståen, bl.a. vurderes kvartals- 
vis de materialer, der i bearbej- 
det eller ubearbejdet stand lig- 
ger i bygningerne, 

Punkt 8: Magasinets enkelte vare- 
grupper bliver mindst een gang 
årligt optalt og konfronteret med 
den i EDB-maskinen registrerede 
beholdning, så eventuelle afvi- 
gelser mellem teori og praksis 
kan blive rettet. Det samlede be- 
løb for sådanne justeringer er ik- 
ke stort. De fleste afvigelser op- 
står ved varenummer-forvekslinger 
og går således lige op. 

Punkterne 9 og 10 er kun medtaget 
Tor fuldstændighedens skyld, idet 
det skal bemærkes, at det kun er 
i de meget små virksomheder, at 
bogholderen himself må tage sig 
af disse funktionsområder. 

Ferie 1983 
Ferie i 1983 er fastsat som føl- 
ger: 

Fast fabrikslukning i uge 
27, 28 og 29 (2. - 24. juli) 

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

fredag den 13. maj (dagen efter 
Kristi Himmelfartsdag) 

tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag den 27. 28.… 29. og 
30. december (julen) 

5 dage til fri disposition



  

fa> 
støt 

Omkostningerne på 
brikken er steget 
gennem årene, men 
stærkest af disse er 
varmeudgifterne som 
vist på tegningen. Ud- 
giften til olie nærmer 
sig nu millionen, og 

det er en udvikling, 
som ikke kan fortsæt- 
te. 

Udviklingen skal ven- 
des, og vi kan alle 
være enige om, at det 
er nødvendigt at spa- 
re på de dyre dråber - 
og det er ydermere et 
felt, hvor alle kan 
være med. 

For at styre sparebe- 
stræbelserne er der 
nedsat et "energiud- 
valg" - sparebanden - 
som består af: 

Kontorchef Knud Jensen 
Værkf. Helmuth Hansen 
Tillidsm. Peder Chri- 

stensen 

Som et eksempel på 
olieomkostningernes 
størrelse kan nævnes, 
at varmen koster ca. 
3 kr. pr. produktiv 
time - også i sommer- 
månederne, 

Som følge af den da- 
lende interesse for 
indsendelse af forslag 
til forslagskassen vil 
udvalget hermed rette 
en appel til alle om 
at fremkomme med ide- 
er og løsninger, som 
kan føre frem til bå- 
de bedre produktkvali- 
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Efterlysning 
tet og større konkur- 
renceevne. 

Når forslagskasseud- 
valget kommer med den- 
ne appel, er det også 
fordi vi mener, at 
der i det daglige ar- 
bejde løses problemer 
af den enkelte, som 

kan have interesse 
for andre. 

I tilfælde af, at vor 
appel ikke medfører 
en øget tilgang af 
forslag, må vi des- 
værre overveje at op- 
løse ordningen, måske 
for en periode på 1-2 
år. 
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Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
1982-11-15 kl. 15.40. 

Deltagere. 
FTemming Jensen 
Frede Jensen (formand) 
Jørgen Kristensen 
Égon Olesen 
Jørgen Kjær Svendsen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde vel- 
kommen. 

Kraner. 
g. Frede Jensens 

undersøgelse angående 
overbelastning, så er 
det nu godtgjort, at 
der ikke finder over- 
belastning sted af 
kranerne i hal P. 

Sikkerhedskonference. 
Jørgen Kristensen og 
Jørgen Kjær Svendsen 
venter på tilbagemel- 
ding fra John Frand- 
sen, AOF, men det vi- 
des dog på nuværende 
tidspunkt, at konfe- 
rencen vil finde sted 
primo 1983. 

Værnefodtøj. 
Arbejdstirsynet har 
været på fabrikken og 
set på forholdene for 
at give retningslini- 
er for, hvor og hvor- 
når værnefodtøj skal 
benyttes. Værnefodtøj 
skal benyttes, hvor 
der er "særlig risiko 
for fodskade". Med 
hensyn til forståel- 
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sen af ovennævnte 
påssus er spørgsmålet 
om tolkningen af den- 
ne videresendt til 
Direktoratet for Ar- 
bejdstilsynet. 

Kursus. 
Man ønsker, at Jens 
Skavenborg og Erling 
Lyngby Jensen deltager 
i kurset "Arbejdsmiljø 
og sikkerhed ved 
svejsning". Ansøgnin- 
gen er bevilget og 
videresendt. 

Uanmeldt inspektion. 
T hal R har Fede Jen- 
sen talt med Leif 
Grynnerup angående 
sliber og udsugning. 
Tingene vil nu blive 
bragt i orden. Se dog 
kommentarerne til hal 
P. I hal V indskærpes 
det malerne, at de ny- 
indkøbte beskyttelses- 
masker skal benyttes 
ved sprøjtemaling. 
Såfremt henstillingen 
ikke følges, vil SijUu 
anmode SU om opbakning 
for muligheden af at 
afskedige medarbejde- 
re, der ikke benytter 
beskyttelsesmaske ved 
sprøjtemaling. I hal P 
konstateredes manglen- 
de brug af udsugning. 
Det kan ikke være me- 
ningen, at der inve- 
steres flere tusinde 
kroner i udsugnings- 
udstyr, og det så ik- 
ke bliver benyttet. 
Det skal benyttes, ik- 
ke bToT af hensyn til 
den enkelte (ikke)-     

bruger, men lige så 
meget af hensyn til 
de omkringarbejdende 
kollegaer, da svejse- 
røgen er mindst lige 
så skadelig for dem. 
Såfremt henstillinger- 
ne ikke følges, vil 
SiuU anmode SU om op- 
bakning for mulighe- 
den af at afskedige 
medarbejdere, der ik- 
ke benytter udsugning 
ved svejsearbejde. 
Mobilkraner. Vedrøren- 
de manglende kontrol 
af løftegrej har Fre- 
de Jensen talt med 
Helmuth Hansen, og 
problemet er nu løst. 

Indtrufne ulykker. 

1982-10-11, hal M: 
Opretning af valset 
pladerør. Tilskade- 
komne var ved at rette 
en rørdel, hvorved 
hammeren preller til- 
bage og rammer venstre 
hånds langq- og ring- 
finger. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement 
og manglende agtpågi- 
venhed. 

1982-10-20, brokran: 
Kontrol med flytning 
af telt. Teltet kunne 
ikke passere en skibs- 
sektion, og da det 
ramte denne, faldt der 
et stykke jern ned fra 
teltet og ramte til- 
skadekomne i hovedet, 
Fravær: 7 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågivenhed.



  

Det var glædeligt kun 
at se 2 små uheld. Næ- 
ste gang håber vi på 
0. 

Øjenskader. 
Der hår siden sidste 
SiU-møde været sendt 
8 mand til øjenlæge. 
Der henstilles fort- 
sat til brug af bril- 
ler ved risiko for 
øjenskader. 

Sikkerhedsbøger. 
Punkterne blev gennem- 
gået og diskuteret. 
Frede Jensen taler med 
Erling Lyngby Jensen 
angående røgklassifi- 
cering af elektroder 
ved svejsning samt 
taler med sikkerheds- 
gruppen for udearbej- 
de angående enkelte 
punkter. 

Eventuelt. 
Lysforhold i værkste- 
derne blev drøftet, og 
Frede Jensen undersø- 
ger, om ikke lysstof- 
rørene er blevet ren- 
gjorte, evt. udskif- 
tet, i år. Endvidere 
vil der blive udført 
måling af lysstyrken 
i værkstederne. 

Da dette SiU-møde var 
det sidste, Jørgen 
Kjær Svendsen deltager 
i hos os (overgår til 
anden stilling), tak- 
kede Frede Jensen for 
indsatsen i den for- 
løbne tid. 

Mødet hævet kl. 16.50,   

Anlæg: 
Midt studs 
  

ES Tre 

Den 22. og 29. novem- 
ber afskibede vi fra 
NORDENS havn m.s. 
"SITKA" med i alt 
235 t bund-, indløbs- 
og udløbstragte til 
Studstrupværket ved 
Århus. 

Ifølge aftale skulle 
vi levere bundtragte- 
ne som hele tragte, 
fuldt sammensvejst. 

På grund af tragtenes 
mål: 4,1 x 6 m og med 
en højde på 5,9 m var 

Du kender overhovedet ik- 
ke en mand, hvis du kun 
har truffet ham sammen 
med hans kone. 

    
  

  
det nødvendigt at 1a- 
ste en del af tragte- 
ne på dækket, godt 
surret, afstivet og 
sikret. 

Selv om "SITKA" på 
den første rejse lå 
underdrejet i 12 ti- 
mer ved Førnæs, kom 
begge laster godt 
frem til Studstrup- 
værket, hvor FLS er 
i fuld gang med mon- 
tagen. 

H0o11 

En mand har altid to grun- 
de til at gøre noget … . 
en god grund og så den 
virkelige. 
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Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1982-11-23. 

1. Knud V. Jensen kunne oplyse, 
at af de på sidste møde frem- 
satte budgetønsker ville ma- 
lingen i baderummet og beklæd- 
ningen af ydermuren i mellem- 
gangen blive udført i år. 
Gulvbelægningen i køkkenet og 
udskiftning af varmdriksauto- 
måt er godkendt til optagelse 
på budgettet for 1983, hvori- 
mod udskiftningen af 18 garde- 
røbeskabe er blevet udskudt. 

2. I forbindelse med en drøftelse 
af rengøringen berørtes spørgs- 
målet, om der kunne gøres no- 
get ved gulvet i omklædnings- 
rummet, så dette blev lettere 
at renholde. 

3. Køkkenpersonalet oplyste, at 
flasketabet ikke var blevet 
større end det, der omtaltes 
på sidste møde. 

  

Som driftsleder på DFT i Suldrup 
er fra 1. december ansat ingeniør 
Poul Erik Sand. 

Sand er en gammel kending på NOR- 
DEN, hvor han var ansat i tiden 
1973-1977. Derefter har han i de 
mellemliggende 5 år været ansat 
på J. Petersens Beslagfabrik A/S 
i Nibe som leder af produktionen. 
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Personalia 
dJubilæer 

25 år: 

Chr. Frode Jensen 
1983-01-21 

25 år: 

Edel Frederiksen 
1983-03-01 

  

Stof til marts-nummeret af 
NORDEN-OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 10. fe- 
bruar.  



  

aport 
For første gang havde vi tilmeldt 
et Old Boys-hold i indefodbold. 

Tre turneringer var vi med i, 
først i Vadumhallen, hvor vi blev 
puljevindere, og dermed en pokal 
til pokalskabet, lørdagen efter 
i Grindstedhallen, hvor det blev 
til en spurtpræmie for at ramme 
lysstofarmaturet i loftet, og 
sidst Firmasports turnering i 
Stadionhallen, hvor vi blev nr. 2 
i puljen og dermed gik til semi- 
finalerne, som dog var for stær- 
ke for os. 

Seniorspillerne var også i Vadum- 
hallen og Stadionhallen, begge 
steder med en 2. plads i puljen 
som bedste resultat. 

Igen i år var der rekordtilmel- 
ding til festen i selskabslokaler- 
ne, Som noget nyt prøvede vi musik 
fra et diskotek, og mon ikke det 
kan prøves igen, dette orgie i 
lyd og. lys.   

Traditionen tro blev der uddelt 
pokaler til klubmestrene samt 
årets fodboldspillere, og det 
blev som følger: 

Årets fodboldspiller, 11-mands: 
Henrik Hvid 

Årets fodboldspiller, 
Tommy Bjerregaard 

Badminton, herrer: 
Torben Asp 

Badminton, damer: 
Birthe Jensen 

Bordtennis: 
Peter Caspersen 

Billard: 
Carl Johan Jensen 

5-mands: 

NB: lille hvid salatskål er fun- 
det efter festen, kan afhen- 
tes hos undertegnede. 

Calle 

  

- Bliv ved med at 
ramme ham med den, 
der står uy" på ..!
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