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"Travlhed 
På SU-mødet forleden 
blev fabrikkens for- 
ventede resultat for 
1983 og budgettet for 
1984 forelagt. 

Resultatet for indevæ- 
rende år når ikke for- 
ventningerne i budget- 
tet 1983. Ordretilgan- 
gen har været meget 
lav - 20-25 % lavere 
end budgetteret - det 
har afspejlet sig i 
den ultrakorte ordre- 
horisont. 

Der har i løbet af 
året 1983 været fore- 
taget tilpasning af 
medarbejderstaben, 
som nu er på totalt 
200 mand. Dette har 
imidlertid medført en 
reduktion af det ind- 
tjente dækningsbidrag 
på grund af de færre 
"produktive timer". 
Situationen har yder- 
mere været karakteri- 
seret af et meget 
presset salgsmarked, 
hvor vi for at få or- 
drerne har måttet gi- 
ve betydelige afslag 
i de kalkulerede: pri- 
ser. 

Fabrikkens indirekte 
omkostninger (ledelse, 
forsikring, husleje 
o.lign.) er reduceret 
væsentligt i årets 
løb. Det har til en 
vis grad bremset fal- 
det i fortjenesten, 
men det har ikke været 
muligt at opveje den 
samlede nedgang i dæk- 
ningsbidraget. 

I budgettet 1984 req- 
ner vi med, at den nu- 
værende beskæftigelse 
vil kunne opretholdes. 
Den betydelige Algier- 
ordre vil give en 
basisbelægning med en 
noget bedre ordreho-   

as = 2 

Pd VEJ 
risont, end vi har 
kendt i år, På det 
grundlag forudses og- 
så en forbedring i 
næste års resultat. 

Forholdene for salg 
til kunder uden for 
FLS har ikke været 
gunstige i 1983. Ak- 
tiviteterne inden for 
offshore, som vi har 
sigtet temmelig be- 
vidst imod, ligger 
helt stille, og den 
betydelige overskuds- 
kapacitet, der er til 
stede inden for skibs- 
værfter og den øvrige 
jernindustri, gør det 
vanskeligt at være med 
i nye lønsomme opga- 
ver. 

Vi arbejder for tiden 
med potentielle mulig- 
heder, hvor vore gode 
afskibningsmuligheder 
kan komme ind i bille- 
det i forbindelse med 
opgaver til Sverige 
og England. 

Den med spænding imø- 
desete store numerisk 
styrede brændemaskine 
er nylig taget i brug. 
Vi er kommet godt ud 
af startpositionen og 
påregner nu at være 
godt rustet til at 
kunne effektivisere 
denne vigtige del af 
produktionen. 

Der er netop givet 
bevilling til en nu- 
merisk styreenhed for 
bagstop til vor store 
kantpresse, således 
at det er muligt at 
forud-programmere 
operationerne, så de 
pressede dele kan fær- 
diggøres i en rationel 
arbejdsgang. 

Vi har planlagt en 
indsats for at finde



nye markeder, hvor 
disse store maskiners 
kapåcitet kan afsæt- 
tes, oq brochuremate- 
riale for bl.a. disse 
maskiner er for tiden 
under udarbejdelse. 

  

- Jeg husker stadig 
den dag for en halv 
snes år siden, da du 
sagde til mor: "lad 
bare mig klare opva- 
sken, skåt 2." 

Hvis du mener, du 
ikke får noget at vi- 
de 
- så tænk over, hvor- 
når du egentlig har 
spurgt.   

Kinesere på NORDEN 
Samtlige dele for 
GUANGXI -stackeren 
blev minutiøst inspi- 
ceret af en kinesisk 
delegation, der be- 
søgte NORDEN den 6. 
september. 

Pasmål blev kontrolle- 
ret og den gule/blå 
maling efterset. Svej- 
sekvaliteten på kon- 
travægtskassen bestod 
sin prøve, da selska- 
bet blev overrasket 
af en kraftig regn- 
byge oq søgte ly i 
den store kasse. Den 
var vandtæt! 

Delegationen bestod 
af 7 kinesiske tekni- 
kere med vicedirektør 
Yu Rongzhen fra 
Liuzhou Cement Plant 
i spidsen. Fra FLS” 
side deltog bl.a. 
overingeniør Oliver 
Jensen, der varetager 
FLS” salg i Kina. 

Kineserne stiller ek- 
straordinært store 
krav til det maskine- 
ri, de indkøber, både 
hvad angår udførelse, 
overfladebehandling 
og afsendelsesproce- 
dure. Det var derfor 
særdeles vigtigt, at 
alle medvirkede til,   

åt de fik et positivt 
indtryk af orden, kva- 
litet og omhyggelig- 
hed på NORDEN. 

Kina er et af de ak- 
tuelle vækstområder, 
og FLS satser stærkt 
på at kunne leve op 
til kinesernes speci- 
elle krav med sigte 
på at få andel i det- 
te fremtidige marked. 

Som eksempel på nogle 
af de helt specielle 
krav ved GUANGXI-or- 
dren kan nævnes, at 

pakkelister for god- 
set skal foreligge 
klar 8 uger før af- 
sendelse finder sted. 
Det vil i visse til- 
fælde for NORDEN inde- 
bære, åt listerne skal 
udføres næsten inden 
styklister og tegnin- 
ger er modtaget. 

Kineserne gav både 
under besøget på NOR- 
DEN oq ved en efter- 
følgende sammenkomst 
udtryk for glæde over 
besøget på NORDEN og 
den positive holdning, 
der var til stede for 
at efterkomme deres 
ønsker. 

WK 

 



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1983-10-20 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Som suppleanter for 
Ivan Hønge, Peder 
Christensen og Mogens 
Sall var mødt Hardy 
Nielsen, Bent Peder- 
sen og Peder Holst 
Larsen. 

Willy Kok bød velkom- 
men, Specielt til sup- 
pleanterne. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Der er aftalt et nyt 
dér træder lønsystem; 

T kraft fra og med 
uge 47. 

Forskellige udvalg 

En af- 
tT møde -09-05. 

Det bemærkedes, at 
det er samme tilbage- 
vendende mangler, der 
påpeges ved de uan- 
meldte inspektioner: 
SU henstiller kraf- 
tigt, at disse ting 
bringes i orden. 
Kantineudvalget af- 
oTldt møde -10-11. 

Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s7- 
den sidste SU-møde. 
Jens Skavenborg gjor- 
de opmærksom på, at 
der havde været nogen 
uenighed vedrørende 
referatet fra afde- 
lingsudvalgsmødet i 
hal N. SU var enige 
om, åt afdelingsud- 
valget selv måtte lø- 
se den slags proble- 
mer. 
Angående reparation 
af vejene vil Frede 
Jensen se nærmere på 
dette spørgsmål, da 
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det viser siq, at ud- 
bedringen ikke er fo- 
retaget tilfredsstil- 
lende. 
Peder Holst Larsen ef- 
terlyste en tilbage- 
melding om muligheden 
for, at folk på ude- 
arbejde kunne komme 
på svejsekursus, hvor- 
til Frede Jensen sva- 
rede, at man i første 
række må tage hensyn 
til fabrikkens tarv. 
Der bliver sendt folk 
på kursus, når der er 
behov for det. Det sy- 
nes der ikke at være 
i øjeblikket, men hen- 
vendelse om kursus 
vil i hvert enkelt 
tilfælde blive over- 
vejet. 
Det fremsatte forslag 
om at benytte hal S 
som "nødværksted" blev 
drøftet. Med "nødværk- 
sted" menes i denne 
forbindelse en ar- 
bejdsplads, der kan 
erstatte udendørs ar- 
bejdspladser, og det 
er et spørgsmål, der 
vil blive overvejet. 
N. Aa. Nørgaard frem- 
lagde et forslag til 
ferie næste år gående 
ud på 3 ugers sommer- 
ferie i ugerne 28, 29 
og 30 og derudover da- 
gene 1., 4. og 5. ju- 
ni samt 24., 27., 28. 
og 31. december, hvor- 
efter der er 5 dage 
til fri disposition. 
Samtidig blev det fo- 
reslået, at man, hvad 
der ifølge overens kom- 
sten er mulighed for, 
opsparer 1 dag til af- 
holdelse mandag den 
30. april, hvorved 
der bliver 4 dage sam- 
let i tilknytning til 
1. maj. 
N. Aa. Nørgaard ønske- 
de eventuelle ændrin- 
ger og tilføjelser 
til Medarbejderhånd-   

bogen 1984 inden 15. 
november. 

  

- Og kør så forsig- 
tigt 5; 

Ordre=- og produk-— 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigerse TIT 65 
mand i 10 uger (95 %), 
i maskinværkstedet til 
10 man uger 
(100 %) og i montage- 
værkstedet til 5 mand 
T.T2 uger (100 %) 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigerse 
til 6 mand i 4 uger, 
på DEF til 4 mand i 
3 uger, på Alberts- 
lund til. 4 Mand 1 3 
uger og på Aalborg- 
  

tårnet til 2 mand i 
uge. 

På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf - 
tigelse til 1 mand i 
Angola til ultimo 
1983, 1 mand i Iraq 
til ultimo 1984, 1 
mand i Sydafrika til 
ultimo 1983, 2 mand i 
Ægypten til ultimo 
1983, 2 mand i Ægyp- 
ten til ultimo 1984 
og 2 mand i Algeriet 
i 1984 oq 1985. 
Frede Jensen oplyste, 
at det ved nogle af 
de større opgaver, 
der foreligger, vil 
blive forsøgt af ind- 
drage enkelte grupper 
af medarbejdere i



værkstederne ved ar- 
bejdsforberedelsen, 
således at man får 
den bedst mulige plan- 
lægning. Endvidere 
at der i forbindelse 
med salgs- og projekt- 
arbejde i højere grad 
vil blive trukket på 
5, Krogh Sørensen. 
Der er derfor foreta- 
get en fordeling af 
arbejdsområderne i 
ladeværkstederne, så 
bs NieTsen fremover 
varetager ledelsen af 
de forberedende ar- 
bejdsoperationer. 
Ivan Hønge er koblet 
ind på tilbuds- og 
projektarbejde. Ud- 
sigterne for store og 
permanente opgaver på 
udearbejde er ikke 
gunstige i øjeblikket. 
Der er forventning om, 
åt den nye brændema- 
skine vil forandre ar- 
bejdsgangen i værkste- 
derne på en hensigts- 
mæssig måde, således 
at efterhånden alle 
dele udbrændes cen- 
tralt og leveres som 
delkomponenter til 
opbygningsværksteder- 
ne. Det er meningen 
senere at montere et 
opmærkeanlæg på maski- 
nen. 

Der er bevilget en 
automatisk styreenhed 
for bagstop til kant- 
bukkeren i hal NZ 
hvilket vil give en 
rationel arbejdsgang 
ved denne maskine. 
Det forventes, at vi 
kan sælge en del ka- 
paåacitet fra nogle af 
vore store maskiner, 
og vi er i færd med 
at fremstille brochu- 
rer. 
I forbindelse med rej- 
séearbejde i udlandet 
rejser 2 mand i næste 
uge til henholdsvis 
Nordvietnam og Iraq. 
Det er 2 mand, man har 
bedt om at få igen; 
Nordens medarbejdere 
er velanskrevne på 

  

  

udearbejdspladserne. 
Willy Kok viste gra- 
fisk det foreløbige 
regnskab før 1983 og 
budgettet for 1984. 
rdretilgangen er gå- 

et meget ned, hvilket 
afspejles i ordreho- 
risonten, der dog nu 
ser ud til at stabi- 
lisere sig. Der er 

sket en tilpasning af 
medarbejderstyrken, 
som er reduceret fra 
250 til 200 jævnt for- 
delt over samtlige 
grupper. Reguleringen 
af medarbejderstyrken 
bevirker, at der bli- 
ver færre produktive 
timer til rådighed, 
hvilket igen medfø- 
rer en mindre ind- 
tjeningsevne, Der er 
således et betydeligt 
fald i de indtjente 
dækningsbidrag. Re- 
sultatet er ikke til- 
fredsstillende og lig- 
ger langt fra det bud- 
getterede. 
I budget 1984 forven- 
tes den nuværende be- 
skæftigelse at kunne 
opretholdes. Der er 
foretaget en tilpas- 
ning af de indirekte 
omkostninger, og den 
forventes at være ef- 
fektiv i 1984, På det 
grundlag regnes der 
med et noget bedre re- 
sultat til næste år, 
Der er også udarbej- 
det et investerings- 
budget, hvilket kon- 
centrerer sig om en 
renovering af taget 
i hal M. 
Det er besluttet at 
nedlægge den interne 
bestyrelse på Norden. 
Det sker for at for- 
enkle det administra- 
tive arbejde. Besty- 
relsesarbejdet er af- 
viklet meget formelt, 
har været meget ar- 
bejdskrævende og vil 
være vanskeligt at 
gennemføre med den 
reducerede administra- 
tive stab. Vi må pri-   

mært bruge kræfterne 
til at få arbejdsopga- 
ver til fabrikken. 
Nedlægningen vil dog 
ikke få betydning for 
informationen til med- 
arbejderne. Den hidti- 
dige ledelseskontakt 
vil fortsat finde 
sted i samme omfang. 
Frede Jensen påpeae- 
de, at det var viqg- 
tigt, at informatio- 
ner o.lign. først og 
fremmest sker i SU, 
som må være det cen- 
trale organ for sam- 
arbejdet på Norden. 
Peder Holst Larsen 
syntes ikke, at med- 
delelsen om at nedlæg- 
ge bestyrelsen skulle 
være fremkommet som 
en fuldbyrdet kends- 
gerning. 
På grund af ændring i 
ejerforhold træder 
Norden ud af ledelsen 
af DET fra nytår. FLS 
har hidtil været ejer 
af DFT, men det over- 
går nu til A/S Jern- 
kontoret. Willy Kok 
forbliver som besty- 
relsesmedlem. 
Der arbejdes fortsat 
på muligheder for nye 
Spgaver fra egne kun= 
er. Frede Jensen og 

Willy Kok gennemgik 
de aktuelle bestræ- 
belser i dette område 
Investeringer: Belys- 
ning T , Svejse- 
værktøj, værktøj for 
kantpresse, svejsepi- 
stol, stansebøjler, 
varevogn, slagbore- 
maskine på udearbejde. 

SU- konference 

Dette punkt blev ud- 
sat til næste møde, 
idet 3 af deltagerne 
i konferencen ikke var 
til stede. 
Willy Kok udtrykte som 
sin mening, at det 
havde været en god 
konference, hvor der 
var talt åbent om



mange ting. Vi havde 
fået vurderet samar- 
bejdsformen, og den 
giver et godt udgangs- 
punkt for det fremti- 
dige samarbejde. 

Eventuelt 
Intet. 

Mødet hævet kl. 17.30. 

På rejse 
ANGOLA 

Bent Sønderby Larsen 
rejste 22. september 
til LUANDA. Varighed 
3 måneder. 

IRAQ 

Viggo Hedegaard er 
kommet hjem 24. sep- 
tember og rejser igen 
28. oktøber til 
ALKAIM. Varighed 
ca. 2 måneder. 

NORDVIETNAM 

Jens Jacob Andreasen 
rejser ultimo oktober 
til NORDVIETNAM. Va- 
righed ca, 3 måneder. 

ÆGYPTEN 

Farid Nimeh rejste 
6. sentember til 
HELWAN. Varighed 
ze ar.   
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HALLO NORDEN! 

Ja, så er jeg instal- 
leret og befinder mig 
godt. Jeg har fået et 
halvt hus at bo i, 
pænt og veludstyret, 
laver selv al min mad, 
men får mit tøj va- 
sket i campens vaske- 
ri. 

Sidste søndag var jeg 
med montageleder Pe- 
ter Søndergaard m.fl. 
i en dyrepark, hvor 
vi så et utal af fug- 
le, mange bøfler, en 
enlig flodhest, nogle 
få aber og en flok 
elefanter. Det var me- 
get betagende at se 
alle disse dyr i de- 
res helt naturlige 
omgivelser. 

Montagen af lasteap- 
paåratet skrider, for- 
holdene taget i be- 
tragtning, på til-   

fredsstillende måde. 
Det foregår på et 
smalt brohoved ca. 
1200 meter ude i van- 
det. Der er meget 
lidt plads og kneben 
krankapacitet. Alle 
tunge løft, d.v.s. 
alt over 4,5 tons, 
foregår med 2 flyde- 
kraner, så det er no- 
get uroligt noget, da 
disse kraners bevæ- 
gelse jo følger van- 
det, men det ser ud 
til at gå. Der er me- 
gen ventetid, da alle 
delene sejles ud til 
os på flåder, som 
helst samtidig skal 
være 2-3 andre steder. 

Vejret er godt, mas- 
ser af sol og havluft, 
så jeg er ved at få 
lidt kulør på kroppen. 

Venlig hilsen 
Bent Sønderby 
Luanda 

 



ol - konference 
Det står ikke så 
skralt til med sam- 
arbejdet på NORDEN. 
Fundamentet er helt 
i orden, og der er på 
begge sider af bordet 
enighed om, at det er 
gennem konkurrence- 
dygtighed og arbejds- 
tilfredshed, at virk- 
somheden skal kunne 
overleve. 

Det var den konklu- 
sion, som de 2 konsu- 
lenter fra Samarbejds- 
nævnet fremsatte ved 
afslutningen af SU”s 
2-dages konference i 
begyndelsen af septem- 
ber - en konference, 
der blev afholdt for 
at konstatere samar- 
bejdets status, og 
for at SU-medlemmerne 
kunne få inspiration 
til nye tiltag: 

SU-medlemmerne til- 
bragte en weekend fra 
2. - 3, september på 
Hotel Klitbakken i 
Løkken. Der var dog 
ikke lejlighed til at 
nyde sensommeren i 
det affolkede ferie- 
land; det var udeluk- 
ket på grund af det 
stramme konference- 
program. 

Konferencen blev le- 
det af konsulenterne 
K. Toølderlund fra DA 
og Bendix Bordrup fra 
LO, og gennem gruppe- 
arbejde blev deltager- 
ne konfronteret med 
en lang række spørgs- 
mål vedrørende samar- 
bejdssituationer. 

Det blev kraftigt 
fastslået, at infor- 
mation er særdeles 
vigtig, når medarbej- 
derne skal forstå bag- 
grunden for ændringer   

i virksomhedens hand- 
lemåde, Hvor der f.eks. 
er tale om hasteordrer, 
er det godt at bruge 
5 minutter til at for- 
klare, hvordan tingene 
hænger sammen, så man- 
den på gulvet fatter 
sammenhængen; herved 
bliver utilfredsheden 
ikke nær så stor. Man 
spilder mange kroner, 
hvis man ikke giver 
sig tid til denne in- 
formation. 

Informationsspørgsmå- 
let kommer også ind, 
når kvalitetskrav ik- 
ke er opfyldt; så skal 
det tilbagemeldes 
til folkene. Det er 
ikke båre et spørgsmål 
om, åt det har kostet 
mange penge, men mere 
om, at der mistes kun- 
der, som man er afhæn- 
gig af. Det er vigtigt, 
at der er denne for- 
ståelse i værksteder - 
ne. 

Bendix Bordrup havde 
erfaring for, at ved 
ordreproducerende 
virksomheder som NOR- 
DEN er det ofte van- 
skeligt for medarbej- 
derne at forstå, at 
der ofte må laves 
om på produktionspla- 
ner o.lign. Det er 
vanskeligt at forstå, 
at det er kunden, der 
bestemmer, hvad der 
skal laves, og hvor- 
når. Derfor opstår 
der tit utilfredshed. 
Det kan imødekom- 
mes ved en bedre in- 
formation, som også 
kan danne grundlag 
for en debat om, hvor- 
ledes man kan billig- 
gøre produkter, så fa- 
brikken kan være kon- 
kurrencedygtig i det 
stadig mere pressede   

marked. 

Afdelingsudvalgene er 
vigtige for at kana- 
lisere informationen 
ud til de rette kred- 
se, og SU må uddele- 
gere en væsentlig del 
af sit arbejde til 
disse udvalg. 

SU vil nu på de kom- 
mende møder drøfte 
erfaringerne fra kon- 
ferencen. 

Der var enighed om, 
at deltagerne havde 
fået et godt udbytte 
ud af opholdet i Løk- 
ken. Der blev talt ud 
om mange problemer, 
og der fremkom forslag 
til nye måder at gri- 
be tingene an på. Det 
vigtigste var dog, at 
vi fik "taget pulsen" 
på vor måde at samar- 
bejde på, og gennem 
de erfarne folk fra 
Samarbejdsnævnet fik 
vi råd og impulser 
til at give det frem- 
tidige samarbejde et 
bift. 

  

- Det er en helt ny ma- 
skine, vi ikke rigtig 
kender - så indtil vi- 
dere bliver vi nødt til 
disse forholdsregler .,.



Fra 

sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde mandag 
1983-09-05 kl. 15.40. 

Deltagere. 
VirlTy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Erik Pedersen (sekre- 

tær) 

Velkomst. 
Frede Jensen indledte 
mødet med at byde 
velkommen. 

Punkter fra sidst. 
ysforhold: Helmuth 

Hansen har foretaget 
nye målinger, og æn- 
dringerne i hal P, 
som beløber sig til 
ca. kr. 30.000,-, er 
bevilget. Øvrige 
værksteder vil også 
blive bragt i orden. 
Værnefodtøj: Afventer 
stadig tilbagemelding 
fra Arbejdstilsynet i 
denne sag. 
Standardisering af 
udsugning for - 
svejseværker: Dette 
probTem er løst efter 
oplysninger fra Egon 
Olesen og Villy Ja- 
cobsen. 
Transportveje: Jørgen 
Kristensen og 0le Ni- 
elsen har udarbejdet 
en liste over alle de 
steder, hvor det er 
aktuelt med repara- 
tion.   

Der vil blive foreta- 
get en prøverepara- 
tion i værksted D. 
Endvidere vil der bli- 
ve foretaget en prio- 
ritering af de mest 
nødvendige repara- 
tioner, set ud fra et 
forsvarligt økonomisk 
synspunkt. 
Slangebånd: Der er 
indkø nye typer 
slangebånd til både 
luft-, ilt- og qgas- 
slanger. Det skulle 
således undgås, at 
slangerne hænger i 
ved træk under ar- 
bejdsprocessen. 

Uanmeldt inspektion. 
er er stadig galt 

med el-materiellet, 
og det må henstilles 
til sikkerhedsgrup- 
perne, at man er ek- 
stra omhyggelig med 
at få tingene kon- 
trolleret. Endvidere 
skal det henstilles 
til den sikkerheds- 
gruppe, som udfører 
uanmeldt inspektion, 
at den henvender sig 
til det enkelte værk- 
steds sikkerhedsgrup- 
pe, før inspektionen 
foretages. 

Indtrufne ulykker. 

1983-08-17, hal N: 
FTammeskæring af 

slidplader. Under ar- 
bejdsprocessen havde 
tilskadekomne lagt 
brænderen fra sig, 
tændt. Idet pladen     

bliver vendt, falder 
brænderen på gulvet. 
Da tilskadekomne vil- 
le samle den op, var 
der brændt hul på gas- 
slangen, og en stik- 
flamme slog ud og 
forbrændte højre 
hånd. 
Fravær: 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement 

stadig syge- 

1983-08-24, hal N: 
COz-svejsning. Ved 
rensning af svejse- 
pistol kom tilskade- 
komne til at trykke 
på trådfremføringen, 
således at tråden gik 
ind i højre hånds pe- 
gefinger. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed, 

Øjenskader. 
iden sidste Sil-møde 

har 4 mand været sendt 
til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
af sikkerhedsbøger. 
Her var ingen kommen- 
tårer. 

Eventuelt. 
Vedrørende kursus i 
"Arbejdsmiljø og sik- 
kerhed ved svejsning" 
så vil Erling Lyngby 
Jensen skrive nogle 
punkter ned om dette, 
således at SiU er ori- 
enteret om kursets 
indhold.



m
e
 

  

SiU vedtog, at ved 
fremtidige lysmålin- 
ger skal det enkelte 
værksteds sikkerheds- 
gruppe deltage. 

Mødet hævet kl. 16.40. 

  

- Mor, hvis far skal 
med ambulance, må jeg 
så sidde foran hos 
chaufføren ... ? 

For nogle er løgn den 
sidste udvej .... for 
andre en førstehjælp. 

En ungkarl har ingen 
at dele sine bekym- 
ringer med ... men 
hvorfor skulle en 
ungkarl have bekym- 
ringer?   

Produktion på 
CNG -skæremaskine 

Efter endt montage og 
prøvekørsel af maski- 
nen, hvor alt forløb 
planmæssigt, har vi 
nu kørt produktion på 
maskinen i ca. 3 uger. 

Den produktion, vi i 
første omgang har ta- 
get op til skæring på 
maskinen, er store em- 
ner, der før er ble- 
vet opmærket manuelt 
og derefter skåret ud 
med små mobile hånd- 
skæremaskiner i de 
forskellige værkste- 
der. 

Kapaciteten på maski- 
nen er 2 emner ad gan- 
gen med max. 2750 mm 
bredde og 12000 mm 
længde. 

Den numerisk styrede 
skæremaskine har den   

fordel, at den vidtgå- 
ende flytter ansvaret 
for produktionsforlø- 
bet til produktions- 
forberedelsen, og der- 
ved opnås den fordel, 
at man forholdsvis 
hurtigere kan tage 
fat på opgaverne i 
vor svejsehal og der- 
ved opnå en større 
kapacitet og en mere 
ensartet produktion. 

Alt i alt kan man si- 
ge, at det er gået 
godt med at få en ny 
teknologi indført på 
NORDEN; man kunne jo 
godt have forventet 
nogle begyndervanske- 
ligheder, da det er 
den første CNC-maski- 
ne på fabrikken, men 
de udeblev. 

HN 

  
  

Skæremaskinen i drift



Montage af CNC-skæremaskineg 
Jeg havde fået til op- 
gave at hjælpe den 
tyske montør fra ESAB, 
Kaårben ved Frankfurt, 
med opstilling af den 
nye CNC-styrede skære- 
maskine. 

Montøren ankom køren- 
de i en bil, der fik 
ens tænder til at lø- 
be i vand; den koste- 
de lige så meget som 
hele computeren til 
vor skæremaskine. 

Sprogvanskeligheder 
fik vi hurtigt over- 
stået. Han kunne ikke 
dansk, jeg ikke tysk, 
så vi blev enige om 
at bruge engelsk. 

Det var lærerigt at 
prøve at arbejde sam- 
men med en tysker; 
man har jo hørt så me- 
get om den tyske ar- 
bejders effektivitet 
og nøjagtighed. Han 
kunne sit kram, og 
magen til omstændelig 
og omhyggelig mand   

har jeg sjældent set, 
alt skulle passe 
100. %: 

Jeg 
ske 
ser, da han opdagede, 
at støbesjakket havde 
målt forkert på fun- 
damentet, således at 
vi måtte til at ændre 
det med en lufthammer. 

lærte en del ty- 

Opstillingen af de 2 
køreskinner, som por- 
talen til skæremaski- 
nen skulle køre på, 
varede fire dage; de 
skulle ligge meget 
nøjagtigt med hundre- 
dedeles mm nøjagtig- 
hed. 

Igennem hele montagen 
af skæremaskinen fik 
jeg det indtryk, at 
det virkelig var et 
kvalitetsprodukt, vi 
arbejdede med. Alting 
passede 100 %. 

Udsugningssystemet 
blev leveret af ESAB 

eder og forbandel- 

  

Danmark, som havde få- 
et et mindre firma 
til at montere dette, 
men de var knap så 
omhyggelige og måtte 
lave det om et par 
gange, inden alt fun- 
gerede. Det fik tyske- 
ren til at gå hoved- 
rystende rundt og 
kalde dem for fuske- 
re. 

I denne sidste del af 
montagen ankom der 
endnu en tysk montør 
til indkøring af elek- 
troønikken på maskinen. 
Dette forløb også 
planmæssigt, og med 
nogle små problemer 
med kodning af bånde- 
ne kom maskinen i 
gang. 

Mit job som medhjælp 
ved montagen var slut, 
og tyskeren var lyk- 
kelig. Han havde fået 
en ny opgave i Oslo. 

Andersen 
hal N 

2273 Kaj 

  Kontrolpanel for skæremaskine



  

Kantingudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1983-10-11. 

1. Mekaniker Ole Nielsen fratræ- 
der som medlem af kantineud- 
valget. I stedet indtræder 
maskinarbejder Carsten Frede- 
riksen. (ONi bibeholder admi- 
nistration af omklædningsska- 
be). 

2, Udvalget vedtog en forsøgsord- 
ning med salg af rullepølse- 
madder. 

3. Reparation af vindfang og 
diverse småreparationer i 
baderum udføres af fremmede 
håndværkere. 

4, På budget for 1984 søges be- 
vilget kr. 25.000 til udskift- 
ning af varmdrikkeautomat. 

  

- Passer det, at du vil 
låne 10.000 kr. til 1a- 
veste rente ... eller 
er det igen en af dine 
matematikopgaver ... ?   

Personal 
Jubilæum 

40 år 

Erik Jensen 
1983-12-13 

  

Bent Sønderby Larsen fylder 50 år 
1983-11-29 

Min kone siger, at hun føler sig som 
en præmieobligation ... hun kommer for 
sjældent ud. 

En ungkarl er den eneste mand, som 
aldrig får at vide, hvad en kvinde 
mener om ham. 

Stof til december-nummeret af 
NORDEN-OBS skal være redaktionen 
i hænde senest 24. november.



sport 
FODBOLD 

Fodboldturneringen udendørs er 
afsluttet, og vi var helt med i 
toppen. Som det fremgår af point- 
tabellen var det lige før med en 
oprykning, men vi kiler på med 
krum hals til næste sæson. 

Den afsluttende stilling blev som 
følger: 

A-rækken: (14 kampe) 

AUCI 4 24 sg 18 
SALLING 22 49 - 22 
NORDEN 18 35 = 28 
AUCI 3 135 34 - 46 
NKI 11 37 - 39 
LUI 9 30 - 40 
FIK 5 22 =—. 39 
POSTEN 2 6 18 =— 50   

BADMINTON 

Som bekendt har vi også i år fået 
tildelt Skalborg-hallen som træ- 
ningslokale, og vi kan allerede 
spore fremgang både for kamphol- 
det og motionsspillerne. Kamp- 
holdet har til dato spillet to 
kampe og vundet begge. 

Og til dem, der endnu ikke har 
fået kridtet skoene, kom og spil 
med, træning hver tirsdag 
kl. 18.20 - 19.10, 

Calle 

  

Må jeg lige betjene den herre først, 
han har lidt travlt ... 

Min nabo er rigtig tarvelig … Nu 
ska] man putte en krone i græsslå- 
maskinen for at få den til at køre. 

Det, vi har brug for, er færre opfin- 
delser og flere håndværkere til at 
ordne dem, vi allerede har.


