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Ansvarsh. redaktør 

Hans Nielsen 

Redaktionsudvalg 
Peder Christensen 
Tage Hansen 
Peder Holst Larsen 
Hans Nielsen 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Mikrodatamaten 
på værkstedsgulvet 

Den teknologiske ud- 
vikling accelererer 
hastigt i disse år. 
Vi ser det på frem- 
stillingsmaskinerne, 
der i stigende grad 
bliver "numerisk sty- 
ret". Men også på da- 
tamatområdet sker der 
en rivende udvikling 
mød stadig billigere 
og mere effektive 
mikrodatamater. 

Anvendelsen af data- 
mathjælp til løsning 
af driftstekniske op- 
gaver i mindre og mel)- 
lemstore virksomheder 
er ikke særlig ud- 
bredt. Her løses opga- 
ver stadigvæk i vid 
udstrækning med papir 
og blyant, lommereg- 
nere og skrivemaskine. 
Det må forventes, at 
billige mikrodatama- 
ter vil kunne overta- 
ge noget af det tri- 
vielle arbejde. 

Siden vi i slutningen 
af 1983 iganasatte den 
CNC-styrede flammeskæ- 
remaskine, har der væ- 
ret en voksende inte- 
resse for, om drifts- 
mæssige opgaver og 
beregninger kunne 10- 
ses ved hjælp af 
mikrodatamat. 

Der er i første om- 
gang tænkt på opgaver 
inden for planlægning, 
styklistenedbrydning 
og materialeudskriv- 
ning - opgåver, som 
er karakteriseret ved 
mange gentagne af- 
skrivninger. Det vil 
nu blive forsøgt at 
løse nøgle af disse 
opgaver ved hjælp af   

den nylig anskaffede 
mikrodatamat, og til 
det formål er der 
nedsat en lille ar- 
bejdsgruppe. 

I første omgang er 
der taget fat på for- 
holdene omkring de 
mange rapporter i 
forbindelse med plan- 
lægningen, der synes 
åt være et oplagt em- 
ne til en forenkling. 
Arbejdet med det nye 
system skrider godt 
frem, oa det påreg- 
nes, at systemet vil 
kunne sættes på plads 
inden sommerferien. 

Man sætter lid til; 
at den første opgave 
kan løses med succes 
og derved qive "appe- 
tit" til løsning af 
en række andre opga- 
ver, som nu udføres 
manuelt. 

Under arbejdsgruppens 
forarbejde er man ble- 
vet opmærksom på, at 
der findes offentlige 
udviklingsprøjekter, 
der går på større ud- 
bredelse af mikroøda- 
tamåter, således at 
disse kommer helt ud 
på "værkstedsiulvet". 

Mulighederne for, at 
NORDEN kan blive del- 
tager i et passende 
projekt i denne sam- 
menhæng, vil blive 
nærmere undersøgt, I 
givet fald vil det 
utvivlsomt kunne til- 
føre fabrikken og med- 
arbejderne nye impul- 
ser med hensyn til 
effektiv udnyttelse 
af den nye teknologi.



NORDEN's regnskab for 1983 
På forrige samarbejdsudvalgsmøde 
blev foretaget en gennemgang af 
NORDENS årsregnskab, der - som et 
afdelingsregnskab - indgår i FLS” 
regnskab, og som derfor ikke of- 
fentliggøres. Som et afdelings- 
regnskab figurerer der ikke i 

NORDENS regnskab selskabsskatter. 

I sammenligning med 1982 viser 
omsætningen et fald på 20 %. Det 
har nødvendiggjort en nedsættelse 
af aktivitetsniveauet fra ca. 250 
til ca. 200 medarbejdere. Nedgan- 
gen i aktivitetsniveauet har be- 
tydet et mindre nettoresultat end 
oprindelig budgetteret. 

Ordretilgangen i slutningen af 
1982 og i første halvdel af 1983 
har været meget lav. Der har væ- 
ret en væsentlig bedring i ordre- 
tilgangen i løbet af 2. halvår 
1983. Ordrebeholdningen ved ud- 
gangen af 1983 var således for- 
doblet i forhold til 1982, 

  

Uddrag af regn- 1.000 kr. 
skabstallene 1983 1982 

Omsætning 51 3JE2 76.951 

Arbejde under 

udførelse 14.799 9.674 

Præsterede ti- 
mer 319.000 377.000 

heraf produk- 

tive 240.000 284.000 

de produktive 
timer består af: 

FLS-ordrer 72 % 60 % 

Egne kunder 28 % 40 % 

Som det fremgår af følgende kur-   

ve, har antallet af medarbejdere 
siden 1979 ligget nogenlunde sta- 
bilt på 240-250 mand. På grund 
af det lave aktivitetsniveau i 
begyndelsen af 1983 og den nød- 
vendige tilpasning af kapacitets- 
omkostningerne hertil er antal- 
let af medarbejdere i 1983 fal- 
det til 202. Udbetalt løn til 
medarbejderne i 1983 = 31,2 mio 
(1982 = 34,0 mio). 

I budgettet for 1984 regnes der 
med, at det nuværende aktivitets- 
niveau på ca. 200 medarbejdere 
kan bibevares. 

mill.kr.  Udbetalt løn 
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odlarbejdsudvalg 
Torsdag 1984-05-03 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Jens Ska- 
venborg. 

Peder Holst Larsen er 
indtrådt i SU i ste- 
det for Mogens 5a1l. 

I mødet deltog Flem- 
ming Jensen og Jakob 
Rohde som gæster. 

Willy Kok bød velkom- 
men, Specielt til Pe- 
der Holst Larsen, 
Flemming Jensen og 
Jakob Rohde. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Spørgsmålet om mang- 
lende paller er nu 
løst, idet der er købt 
flere hjem, dog kniber 
det stadig med at få 
sendt pallerne til 
reparation. 
Det på sidste SU-møde 
rejste spørgsmål om 
at Låge ude ind, før 
de påbegynder Tæreti- 
den, vil blive drøf- 
tet i lærlingeudvalget 
inden næste møde. 
Der var ingen spørgs- 
mål til årsregnska- 
bet, der ev gennem- 
gået på sidste møde. 

Forskellige udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 9384-04-17. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s1- 
den sidste SU-møde. 
Der var enighed om, 
at afkorterværkstedet 
hører under hal M/N"s 
afdelingsudvalg. 
Peder Holst Larsen øn- 
skede at få besked, 
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når der blev sendt 
folk til udlandet, 
hvortil N. Aa. Nør- 
gaard svarede, at øn- 
sket fra FLS ofte gik 
på en bestemt mand og 
meget kort "leverings- 
tid". Når tiden til- 
lader det, bliver der 
altid givet besked 
herom. 

Ordre- og produk 
tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigerse til 70 
mand i 12 uger (90 %), 
i maskinværkstedet til 
9 man uger 
(95 %) og i montage- 
værkstedet tiT 5 mand 
T Tø uger (100 2%) 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigerse 
til 8 mand i 2 uger 
og på DEF til 2 mand 
i 2 uger, 
På rejsearbejde i ud- 
lande er beskæf - 
TigeTse til 8 mand 
indtil videre. 
Der er god beskæfti- 
gelse til efter som- 
merferien, men selv 
om det er længe siden, 
ordrehorisonten har 
været så god, som den 
er for øjeblikket, er 
den dog stadig ret 
kort. 
Der er afgivet mange 
tilbud, Det tidligere 
afgivne tilbud på 
fremstillina og mon- 
tage af elektrofilter 
har ikke ført til or- 
dre. I forbindelse 
med et afgivet tilbud 
til et norsk anlæg 
vil der blive ført 
afsluttende forhand- 
linger mellem FLS og 
kunden i næste uge. 
Der er her også tale   

om montagearbejde. 
Der er kommet ordrer 
på skibsarbejde, hvor 
der StIyTTEes meget sto= 
re krav til kvalite- 
ten, ligesom leve- 
ringstiden skal over- 
holdes. 
Til maskinerne, der er 
i ordre til et fransk 
firma, stilles der 
ligeledes støre kråv 
til kvaliteten, og 
det samme gælder de 
på sidste møde omtal- 
te stålkonstruktioner 
til Ain Touta, hvor 
der stilles store krav 
til både mål og ma- 
ling. 
Planlægningen ér me- 
aet vintig. Det er et 
punkt, man er opmærk- 
som på, og man forsø- 
ger at bruge moderne 
hjælpemidler, idet der 
lige er anskaffet en 
mikrokomputer, som 
kan lette og forbedre 
arbejdet i planlægnin- 
gen. Fabrikkens struk- 
tur er meget krævende, 
og der er købt flere 
materialer og kompo- 
nenter hjem end tid- 
ligere. 
De store opgaver er 
delt op i projekter, 
der styres af den en- 
kelte, hvorved der 
fremkommer en ekstra 
planlægning. Det gæl- 
der i høj grad om at 
være fleksible til at 
få sat system i de 
ting, der laves, og 
udnytte teknologien 
I forbindelse med et 
afgivet tilbud ti 
udearbejde, der ikke 
havde ført til ordre, 
ønskede Frede Jensen 
nogle gode ideer med 
hensyn til vurdering 
af timeforbruget 
Investeringer: Hedt- 
vandsrenser 1 mekani- 
kerværksted, dobbelt- 
dør (maskinværksted/ 
brænderværksted), IBM 
komputer i planlæa- 
ningsafdelingen, soft- 

ware herfor, C02-svej-



semaskine i hal S, 3 
stk. trykværktøj i 
hal P. 
Under dette punkt med- 
delte Willy Kok, at 
den årlige studietur 
til København vil op- 
høre fra og med 1985. 
Turen for 1984 den 
24. august vil blive 
afviklet på sædvanlig 
måde. 

Afdelingsudvalg 

Jakob Rohde havde til 
dette punkt fremlagt 
forskellige spørgsmål, 
som han ønskede besva- 
ret. 
Peder Christensen men- 
te ikke, der blev 
gjort nok fra SU”s si- 
de med hensyn til af- 
delingsudvalgene, idet 
der ikke altid blev 
givet en tilbagemel- 
ding om, hvorfor noget 
f.eks. var blevet ud- 
skudt eller standset: 
Det gjaldt således 
repårationen af taget 
i hal M. Det må være 
op til SU at sørge 
for, at der bliver gi- 
vet en forklaring på; 
hvorfor noget er 
standset eller ud- 
skudt. Når afdelings- 
udvalgene går meget 
ind for at få nogle 
maskiner og forbedrin- 
ger igennem, kan det 
være svært at indse, 
hvorfor man ikke får 
det, man har behov 
for, hvis man ikke 
samtidig får en be- 
grundelse herfor. 
Jakob Rohde henviste 
til gulvets beskaffen- 
hed i maskinværkste- 
det og til maåskinpar- 
ken, der trænger til 
en fornyelse, da den 
ellers pludselig bry- 
der sammen. Det er 
ting, man gerne vil 
drøfte i afdelingsud- 
valget, men han syn- 
tes, udvalget havde   

for lidt kompetence 
til virkelig at gribe 
ind i disse ting, og 
der var for lidt til- 
bagemelding fra SU. 
Willy Kok svarede, at 
et afdelingsudvalg ik- 
ke har den bevillings- 
mæssige kompetence, 
men man har kompeten- 
ce til at komme frem 
med fornuftige ting. 
Den enkelte værkfører 
kan bevilge et bestemt 
beløb, men derudover 
skal der altid udfær- 
diges en bevillings- 
anmodning, og investe- 
ringen skal kunne be- 
tale sig. Det må være 
et spørgsmål om, hvad 
der tjener fabrikkens 
samlede fremtid bedst. 
Fra fabrikkens side 
søger vi således i år 
at koncentrere os om 
åt få løst hal M- 
spørgsmålet. Sidste 
år var det skærebræn- 
demaskinen, man mente 
ville gavne fabrikken 
mest, oq dette spørgs- 
mål er da også blevet 
løst godt. 
Frede Jensen nævnte, 
at man prioriterer, 
når der bliver udar- 
bejdet et investe- 
ringsbudget, men kan 
så 1 mellemtiden fin- 
de ud af, at det ville 
være bedre at købe no- 
get andet, og så skal 
der selvfølgelig gi- 
ves en begrundelse 
for udskydelsen. 
Peder Christensen men- 
te, det var rimeligt; 
at afdelingsudvalgene 
fik den prioritering 
at se, man følger, 
hvorved de ville få 
mere forståelse af, 
hvorfor tingene sker 
i den pågældende ræk- 
kefølge. 
Willy Kok oplyste, at 
der ikke var planer 
om at nedlægge ma- 
skinværkstedet, oq 
det er ikke meningen, 
at maskinerne ikke   

skal vedligeholdes, 
men man kan ikke se, 
hvad prøduktionen er 
om 1/2 - 1 år. Det 
veksler stadig. Vi 
skal sørge for at få 
de maskiner, der ikke 
er så mange af. Det 
er ikke let at lægge 
en langtidsplan frem. 
SU var enige om, at 
det var positive ting 
der var kommet frem 
under drøftelsen af 
afdelingsudvalgene, 
og at der skal være 
en bedre tilbagemel- 
ding fra SU til ud- 
valgene, 
Peder Christensen fo- 
respurgte under dette 
punkt, om hal 5 fort- 
sat skal køre, da der 
i så fald skal vælges 
sikkerhedsrepræsen- 
tant og afdelingsud- 
valg i denne afdeling 
Spørgsmålet om sikker- 
hedsrepræsentant i 
hal 5 vil blive af- 
gjort på næste SiU- 
møde, men det er SU, 
der afgør spørgsmålet 
om afdelingsudvalg. 
Der var enighed om, 
at afdelingsudvalgene 
fortsat afholder møde 
6 gange om året, oa 
der blev lovet bedre 
mødeforhold for af- 
delingsudvalget i 
hal P. 

Eventuelt 

Peder Holst Larsen 
gjorde opmærksom på, 
åt værkføreren ikke 
havde været involve- 
ret ved de førte løn- 
forhandlinger, hviTket 
folkene ikke havde 
været tilfredse med. 
Der var enighed om 
at drøfte dette 
SDørgsmål uden før SU. 
Peder Holst Larsen 
ajorde ligeledes op- 
mærksom på, at der 
vår utilfredshed med, 
at han var hjemme pa



fabrikken, når han 
var tillidsmand for 
folkene på udearbejde. 
Frede Jensen Tovede, 
at man ville se på 
spørgsmålet, når der 
igen skal sendes folk 
på udearbejde. 

Næste mødeleder: Ivan 
Hønge. 

Mødet hævet kl. 17.40. 

På rejs 
ANGOLA 
Bent Sønderby Larsen 
er 28, marts kommet 
hjem fra ANGOLA. 

TSRAEL 
John Sloth Pedersen 
br 22% april rejst 

til ISRAEL. Varighed 
?-Y maneder,   

fra 

forsendelsesafdelingen 

I den forløbne del af 
1984 (tænk - det er 
næsten 5 måneder) har 
vi her i afdelingen 
haft endnu mere 
travlt med at få nods 
færdigt til forsendel- 
se og få det sendt ud 
af huset, end vi hav- 
de i slutningen af 
1983, 

Det har været GUANGXI- 
anlægget i Kina, der 
har haft 1… priorite- 
ring, og der er sta- 
digvæk en hel del 
gods tilbage til det- 
te anlæg, hvor vor 
leveringsuge er 431, 
hvorimod JIANGXI - 
også Kina - er så 
godt som afsluttet; 
her mangler kun nogle 
reservedelsordrer. 

im 
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Også til RIO CLARO i 
Sydamerika er der af- 
sendt godt 100 t gods 
indtil nu; her er der 
også en del gods til- 
bage - ca: 70-t; hvor 
leveringsugen er 424. 

Indimellem er der af- 
sendt gods til Secil 
Setubal i Portugal - 
her omstilles fabrik- 
ken fra olie- til 
kulfyring ,. til Caul- 
don i England, og og- 
så det nye anlæg i 
Algeriet - Ain Touta - 
er kommet med på hit- 
listen, den første 
ordre - 1. cyklon på 
ca. 16 t - ligger 
klar til afsendelse. 

Io 

  
Kinesisk delegation (JIANGXI) på besøg 5. marts



Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1984-04-17. 

1. Det henstilles til de medar- 
bejdere, som ikke benytter om- 
klædningsskabene, at aflevere 
nøglen til mekaniker Ole Nie1l- 
sen. 

2. Køleskabskapaciteten i kanti- 
nen er ikke tilstrækkelig, og 
man overvejer anskaffelse af 
nyt køleskab. 

3. Blomsterkummer i spisesalen 
tilplantes. 

4. Ølautomat i kantinen skal være 
åben i forbindelse med skifte- 
holdsarbejde. 

5. I forbindelse med sommerferien 
skal alle omklædningsskabe 
tømmes, da der vil blive fore- 
taget rengøring. Evt. efter- 
ladte ejendele vil blive fjer- 
net. 

  

  

  

  

        
  

Personalia 

Udlært 

1984-04-30: 

Ba Hansen udlært 
søm pladesmed 

Legat 

Ved én højtidelighed i Kobenhavn 
tirsdaq den 20. marts fik Henrik 
Thomsen overrakt en legqatport ion 
af "Familien Kjærs Fønd" søm en 
anerkendelse for flid, initiativ 
og interesse for palåate npadver,



sport 
Der blev afholdt generalforsam- 
ling 1984-04-05 i Idrætsklubben 
Norden. 

Af formandens beretning fremgik 
det, at året var gået med god 
aktivitet i vore forskellige 
sportsgrene. 

Som det fremgik af dagsordenen, 
var der valg af formand, sekre- 
tær, revisor og udvalgsmed lemmer, 
og dette fik følgende resultat: 

Formand Carl Johan Jensen, genv. 
Sekretær? Bent Pedersen, genv, 
Revisor - Palle Nielsen, genv. 

Udvalgsmedlemmer: 

Fodbold: Viktor Pedersen, genv. 

Bordtennis: Henrik Hvid, nyvalg 

Billard: John Back, genv. 

Badminton: Torben Asp, genv. 

  
Også en 

Grimme ællinger, 
tolte svaner, 

NØORDEN-leverance:; 
som bliver til 
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