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Bygningshøjden afspejler NORDENS udvikling 
Bygning D (til venstre) blev taget i brug af maskinfabrikken 
i 1962, hal M i 1965, hal N i 1967 øg hal P i 1969 - senere 
udvidet i 1976. 

Nu bliver hal M renoveret (se side 7).
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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   

Udnytter vi 
vore ressourcer ? 

Vi er på NORDEN - som 
på mange andre ældre 
virksomheder - stadig 
i en omstillingens 
tid. 

På grund af den spred- 
te beliggenhed af vo- 
re værksteder er det 
nødvendigt at koordi- 
nere de eksisterende 
ressourcer i langt 
højere grad, end til- 
fældet ville være, 
dersom vore værksteds- 
faciliteter kunne sam- 
les under eet tag. 

I enhver produktions- 
virksomhed vil der 
opstå perioder med 
svingninger i beskæf - 
tigelsen, som vil 
kræve ændringer i så- 
vel medarbejderstaben 
som i værkstedsfaci- 
liteterne. 

Sådanne opgangs- og 

nedgangstider vil næ- 
sten altid få. konse- 
kvenser for virksom- 
hedens medarbejdere. 

Det ér i de tilfælde, 
hvor der opstår æn- 
dringer i ressource- 
behovet, at NORDEN på 
grund af, at vi er 
fleksible, har en for- 
del fremfor andre 
virksomheder, og det 
skal vi søge at ud- 
nytte. 

Vi kan budgettere og 
lægge planer i detal- 
jer, men det er nu 
engang vore kunder, 
der bestemmer, hvad, 
hvornår og hvor meget 
vi skal producere. 

Vi kan søge at påvir- 

ke dette, men vi kan   

nu engang ikke træffe 
beslutningerne for 
vore kunder; det er 
dem, der bestemmer 
vor beskæftigelses- 
situation. 

Når de træffer be- 
slutninger, der ikke 
harmonerer med vore 
planer, er vi tvun- 
get til at reagere og 
træffe de beslutnin- 
ger, der passer med 
disse ændringer, Det- 
te er en forudsætning 
for en fortsat posi- 
tiv udvikling på NOR- 
DEN. 

Når alt dette er sagt 
kan vi jo begynde at 
skue fremad og sige 
til os selv: Hvad gør 
vi for at stå bedre 
rustet til at tage 
konkurrencen op med 
andre virksomheder? 

Vi skal have en bedre 
planlægning, bliver 
der sagt. En ting, vi 
ikke kan blive uenige 
om, ja sagt med andre 
ord: Kan vi udnytte 
vore ressourcer bed- 
re? 

Svaret herpå må bli- 
ve, at det ikke alene 
kan - men skal vi gø- 

re. 

Vi er jo i den heldi- 
ge situation, at der 
netop i disse dage er 
givet arønt lys for 
en renovering af 
hal M, En beslutning, 
som sætter os i stand 
til at indføre en 
produktionsstruktur i 
pladesektoren med op- 
deling i to hovedom- 
råder:



I. Forberedende ar- 
bejde (afkortning, 
udbrænding, klip- 
ning, bukning og 
valsning). 

II. Opbygning og 
svejsning. 

Af andre projekter, 
som vi arbejder med 
for at forbedre fa- 
brikkens layout og 
værkstedsforhold, kan 
nævnes, at der er ned- 
sat en gruppe til at 
se på forholdene i 
afkorterværkstedet. 

En anden projektgruppe 
er blevet nedsat for 
at se på forholdene 
omkring intern trans- 
port, maling, pakning 
og forsendelse. Et 
område, som det nok 
må indrømmes har væ- 
ret en del forsømt, 
men hvor det må til- 
stræbes at opnå en 
forøget effektivitet 
inden for de beståen- 
de rammer. 

Et projekt, som vi 
også forventer os me- 
get af, er et,. som er 
på det forberedende 
stadie, nemlig "Mi- 
krodatamaten på værk- 
stedsgulvet", et. pro- 
jekt, som foregår i 
nært samarbejde med 
Jydsk Teknologisk 
Institut og vedrører 
akkordsystem. 

Formålet med systemet 
skulle være, at en 
datamat bliver place- 
ret i værkstedet, så- 
ledes at man kan re- 
gistrere akkordafta- 
ler vedrørende det 
pågældende værksted, 
så at der dagligt kan 
indrapporteres den 
på akkorderne for- 
brugte tid, således 
at en aktuel status 
over faktisk og for- 
ventet tidsforbrug   

pr. akkord altid kan 
uddrages. 

Vi må derfor besvare 
vort indledende 
spørgsmål med, 
er godt på vej. 

at vi 

FJ 

På rejse 
IRAQ 
Carl Adler Østergaard 
er 29. juli kommet 
hjem fra ALKAIM. 

ISRAEL 
John Slot Pedersen 
er 13. juli kommet 

hjem fra ISRAEL. 

FLS - direktør 
besøger Norden 

  

Solen strålede fra en 
skyfri middagshimmel, 
da direktør Erik B. 
Rasmussen besøgte NOR- 
DEN torsdag den 16. 
august. 

Siden sin tiltræden 
har EBR planlagt be- 
søg på FLS-virksomhe- 
derne. På denne som- 
merdag blev der tid 
til et formiddagsbe- 
søg på Eternitfabrik- 
ken og et eftermid- 
dagsbesøg på NORDEN. 

Efter en kort intro- 
duktion om NORDENs 
generelle historie 
og situation blev fa- 
brikken gennemgået. 
Det skete med stor 
grundighed. EBR beså   

med stor interesse 
alle værksteder - og 
fik beredvillige in- 
formationer fra alle 
medarbejdere, han 
mødte på turen. 

NORDENS fremtidspla- 
ner blev fremlagt. Vi 
må - inden for vort 
felt - være på for- 
kanten af den tekno- 
logiske udvikling - 
men det må ske, uden 
at NORDEN mister sin 
livsvigtige fleksibi- 
litet. 

I en særlig grad blev 
der dvælet ved de "hi- 
storiske" bygninger 
på NORDEN. Selv om de 
har dannet grundlag 
for fabrikkens nuvæ- 
rende stade, sætter 
alderstegnene nu sine 
begrænsninger »- bl.a. 
gennem et uhensigts- 
mæssigt layout. 

På NORDEN har vi set 
hen til besøget - og 
vi håber, at EBR her- 
igennem har kunnet 
bringe et positivt 
indtryk af "vor gamle 
fabrik" med hjem.



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1984-08-23 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Peder Holst 
Larsen. 

Willy Kok var fravæ- 
rende. 

Bent Pedersen er ind- 
trådt i SU i stedet 
for Jens Skavenborg. 

Peder Christensen bød 
velkommen, specielt 
til Bent Pedersen. 

Peder Christensen ud- 
trykte på samtlige 
SU-medlemmers vegne 
glæde over, at direk- 
tør Erik B. Rasmussen 
havde aflagt besøg på 
fabrikken. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Lærlingeudvalget har 
afholdt møde og drøf- 
tet spørgsmålet om at 
tage unge ind, før de 
Fbeg nder Tæretiden. 
Der var 1 udvalget 
enighed om, at man 
kunne gå ind for den- 
ne ordning under for- 
udsætning af, at det 
ikke går ud over an- 
tallet af lærlinge. 
Udvalget foreslår, at 
de unge tages ind for 
en periode på 3 eller 
6 måneder, og forud- 
sætter, at der hele 
tiden sker en tilpas- 
ning af lærlinge og 
unge, der tages ind 
før læretiden. 
Der er undersøgelser 
i gang med hensyn til 
oprettelse af et før- 
stehjælpskursus i 

REE TT med Bari 
og DEF. 
Vedrørende vejrepara- 
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tioner mente Peder 
ristensen, at man 

skulle gå væk fra re- 
parationer med asfalt 
og i stedet benytte 
køresten og så tage 
et stykke ad gangen, 
men selvfølgelig er 
man nødsaget til at 
udbedre de værste hul- 
ler, hvilket også er 
sket ved hal P. 
På den nylig anskaf- 
fede PC-computer bli- 
ver der for øjeblik- 
ket kørt simuleringer 
af budgetter for 1985, 
ligesom ordreopfølg- 
ningssystemet er ved 
at være færdigt. Der- 
udover arbejdes med 
en række tekstbehand- 
lingsopgaver. 
Norden er udset til 
at være deltager i 
et forsøg med en mi- 
krodatamat i hal P2 
Der er i denne for- 
bindelse nedsat et ud- 
valg bestående af Pe- 
der Christensen, S. 
Krogh Sørensen og N. 
Aa. Nørgaard. Jydsk 
Teknologisk Institut 
og EDB-rådet forestår 
forsøget, som vil gå 
ud på, at timekontrol 
m.m. vil kunne fore- 
tages direkte af med- 
arbejderne. Man vil 
til enhver tid kunne 
få en hurtig opfølg- 
ning af det antal ti- 
mer, der er brugt på 
hver akkord. Det er 
meningen i løbet af 
efteråret at prøvekø- 
re systemet. Projek- 
tet hedder "Mikroda- 
tamaten på værksteds- 
gulvet". 

Forskellige udvaly 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 38-08-07. 
Alle afdelingsudvalg 
hår afholdt møde si-   

den sidste SU-møde 
bortset fra udvalget 
i maskinværkstedet. 
Peder Christensen men- 
te, at selv om turnus- 
planen for lærlinge i 
det store og hele fun- 
gerer godt, så er der 
problemer, idet enkel- 
te mestre ikke altid 
kan forstå, hvorfor 
der skal skiftes lær- 
linge, ligesom der er 
problemer med at få 
skiftet på rette tids- 
punkt. Planen er ved 
at blive ajourført, 
så hal 5 også kommer 
med. 
Frede Jensen udtrykte 
tilfredshed med, at 
afdelingsudvalget i 
hal M/N nu igen fun- 
gerer. 
Med hensyn til taget 
på hal M er en reno- 
vering bevilget, og 
man er i færd med at 
starte arbejdet op. 
Taget vil blive løf- 
tet op i samme niveau 
som hal N. Det er 
hensigten at fordele 
de mennesker, der er 
i hal M, til hal S og 
R, så der ikke er no- 
gen i hallen i den 
tid, renoveringen 
står på. Arbejdet 
forventes færdigt in- 
den vinteren. $. Krogh 
Sørensen er projekt- 

leder. 
Peder Christensen 
nævnte, at afdelings- 
udvalg og sikkerheds- 
udvalg vil blive ind- 
draget i tilrettelæg- 
gelsen af arbejdet. 
I hal P ønskes syd- 
porten elektrisk dre- 
vet, hvilket er med 
på budgettet for 1985 
med en første priori- 
tet. 
Peder Christensen op- 
lyste, at der vil 
blive valgt et nyt 
medlem til afdelings- 
udvalget i hal R, li- 
gesom der vil blive 
valgt medlemmer til 
aåfdelingsudvalg i



hal SS. 
Peder Christensen om- 
talte klager over ar- 
bejdstøjet, der er 
for dårligt syet. 
N. Aa. Nørgaard nævn- 
te med hensyn til ar- 
bejdstøj, at nyankom- 
ne, der ønsker ar- 
bejdstøj, inden der 
er gået 3 måneder, 
selv må betale den 
procentdel, der mang- 
ler i de 3 måneders 
anciennitet. 

  

- En kompliment for 
Deres smagssans hr. - 
det VAR faktisk op- 
vaskevand! 

Ordre- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 75 

mand i 12 uger (95 %), 
i maskinværkstedet til 
7 mand 1 T2 uger 
(75 %) og i montage- 
værkstedet RiTedemand 
T TZ uger (80 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 2 mand i 2 uger, 
på Dania til 4 mand i 
4 uger, på DEF til 1 
mand i 4 uger, på 
Studstrup til 8 mand 
T 6 uger og på Norden 
til 6 mand i 8 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
ande er beskæf - 

tigelse til 3 mand i 
Ægypten og 2 mand i 
Algeriet indtil vide- 
re. 
Frede Jensen bad un- 

  
    

der dette punkt de 2 
klubber 11 og 62 fin- 
de en ordning, så en 
gentagelse ikke fandt 
sted af den for nylig 
opståede situation, 
hvor et problem på 
udearbejde resultere- 
de i, at man holdt mø- 
de i arbejdstiden, og 
det gjaldt ikke kun 
folkene på udearbejde, 
men også de folk fra 
udeaårbejdsafdelingen, 
der i over et år har 
været beskæftiget 
hjemme på fabrikken. 
Peder Holst Larsen 
svarede, at det var 
hans indtryk, at de 
folk fra udearbejde, 
der gik hjemme, var 
meget interesseret i, 
hvad der foregik på 
udearbejde, hvilket 
måtte være naturligt. 
Frede Jensen svarede, 
at det også var i or- 
den, at de deltog i 
klubmøder o.lign., men 
ikke når det foregik 
som ulovligheder ved 
at gå til møde i ar- 
bejdstiden. 
Frede Jensen nævnte, 
at kommer der et styk- 
ke arbejde til 5 eller 
20 mand på udearbejde, 
så ser man efter, i 
hvilken afdeling man 
bedst kan tage dem, 
lige meget om de er 
fra klub 11 eller 62, 
idet det er nødven- 
digt at betragte fa- 
brikken som en helhed. 
Peder Holst Larsen 
mente, at der blev 
gjort før lidt for at 
skaffe arbejde til 
udearbejdsafdelingen, 
hvortil Frede Jensen 
svarede, at der er 
blevet afgivet mange 
tilbud, også på mon- 
tagearbejde, men at 
de ikke alle kan føre 
til ordre. 
Investeringer: Skære- 
maskine i hal $, ra- 
diotelefon i brænder- 
værksted, isolering 
kontor i hal P.   

Eventuelt 

Peder Christensen 
nævnte, at der for 14 
dage siden havde væ- 
ret et utraditionelt 
besøg på Norden, idet 
klubben havde arran- 
geret en mindre fami- 
liesammenkomst, hvor 
børnene også var in- 
viteret med. Man hav- 
de set hele fabrikken, 
og besøget havde væ- 
ret en stor succes. 
Bent Pedersen ønske- 
de ferien lagt ander- 
ledes, således at en 
familie har mulighed 
for at få ferie sam- 
tidig: 
Peder Christensen men- 
te også, at 14 dages 
lukning i sommerferi- 
en ville være bedre, 
og foreslog, at man 
så nærmere herpå ved 
tilrettelæggelsen af 
sommerferien næste 
ar. 

Næste mødeleder: 
N. Aa. Nørgaard. 

Mødet hævet kl. 17.10. 

november- 
af NORDEN- 

OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 
18. oktober. 

Stof til 
nummeret



Praktik 
med svejsetang 

  

"Jeg kunne ønske mig lidt værk- 
stedspraktik - det vil hjælpe mig 
i det efterfølgende semester på 
skolen". 

Det sagde vor praktikant-pige 
Sølveig Villadsen i et interview 
i NORDEN-0BS før sommerferien. 

Fabrikken tog Solveig på ordet. 
Hun blev udrustet med kedeldragt 
og Ssveéjsetang og har nu gennemgå- 
et en række praktiske opgaver in- 
den for svejsning. 

Det er indlysende, at det er en 
stor fordel for de vordende tek- 
niske assistenter i deres fremti- 
dige job, at de har været i kon- 
takt med praktiske problemer i 
værkstederne - og ikke blot ken- 
der den side af sagerne fra skole- 
bænken. 

Det er også en fordel for de frem- 
tidige arbejdsgivere, at uddannel1- 
sen - både den teoretiske og den 
praktiske - har været så bred som 
muligt. 

Det er et godt initiativ, Solveig 
har vist. 

6     

Enlig svale 
på NORDEN 

bliver til flere … 
Selv på en travl fabrik må der 
også være overskud til at tage 
hensyn til naturens problemer. 

NORDENS svale blev ikke Danmarks 
nationalfugl i denne omgang. 

Men porten til garagerne må stå 
åben indtil videre. "Svalen har 
unger i reden". 

—— 

I SEE na 

ører ære 

dyder, syvalen 
i 

"Aar tikger å Freden £ 
an rr SLAGS



Grønt 
Der er netop givet 
grønt lys for den læn- 
ge ønskede renovering 
af hal M. Med dette 
arbejde rådes der bod 
på den alderstegne 
bygnings skavanker, 
men der bliver samti- 
dig skabt fremtids- 
rettede forbedringer. 

Alle er enige om, at 
det er en nødvendig 
foranstaltning. Det 
har gennem lang tid 
regnet ned gennem det 
uisolerede og utætte 
tag, og en varig re- 
paration ville være 
udelukket, idet tag- 
konstruktionen er 
rådden. 

Arbejdet med renove- 
ringen gennemføres 
som et projekt, ledet 

af ingeniør S. Krogh 
Sørensen. Der støbes 
nye fundamenter, og 
på dem rejses stål- 
søjler med stålspær. 
Selve taget udføres i 
profilplader og iso- 
leres efter nutidens 
krav. 

Bygningen forudses 
senere udrustet med 
2 stk. 5 t løbekraner, 
og højden vil blive 
den samme som i hal N 
ved siden af. 

Under byggearbejdet 
må foretages forskel- 
lige ændringer i den 
daglige arbejdsgang. 

Hal M blev bygget som 
en opbevaringslade 
for jernkis' kort tid 
efter råjernsproduk- 
tionens start i 
1939-40. 

Det var en simpel 1a- 
de bygget af forhån- 
denværende materia-   

lys for 
ler. Der var knaphed 
på nye materialer den- 
gang. Derfor blev si- 
derne og gavlene be- 
klædt med tøndesta- 
ver, Som var tilovers 
fra den tidligere 
tøndeproduktion. 

Kisladen var i læng- 
deretningen opdelt i 
4 lange båse ved hjælp 
af betonmure. 

I 1965 blev den ind- 
rettet til værksted, 
ved at tøndestaverne 

erstattedes med mur- 
værk. Men de mange 
søjler og det uiso- 
lerede tag har ikke   

kunnet forbedres. 

Værkstedet har funge- 
ret i Maskinfabrikken 
NORDENS regi i 20 år 
og været et vigtigt 
element i maskinfa- 
brikkens opbygning. 

Med den forestående 
renovering elimine- 
res samtidig en række 
af de hidtidige ulem- 
per. Resultatet vil 
blive et godt værk- 
sted - på en god be- 
liggenhed - og med 
indbyggede fremtids- 
muligheder. 

SKS 

  

Hal M i dag 

Se næste side!



  

Facade mod nord-øst 

(1:200) 

" ASJ 19 stålbeklædningsplader 

NS ASJ 19 glasfiberplader 

  
Facade mod syd-øst 

(1.200)



ktæ dningsplader l 

"rrrrrrrrerr Fan EErin E i SF za 

 
 

 
 
 
 
 
 

ERR AN | 
me i mk Fm ' 
Er Et 

Trrrrirrrer» 
i  

 

 
 

 
 

     

i 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TEE rer 
ERE SEN 

HU ie 
ajlires, I ;  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  is 

 
 

TTT TTT TTT TT EET TTT ET 

 
 

TUT TET FT YE 

 
 

TTT 
! 

 
 

 
 

 
 

 
 

I 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

. 

 
       TETGET [TTT 

 
 

   
 

  

(     
Renovering af tag-1984



Åbent 
Klub 11 holdt lørdag 
den 11. august åbent 
hus på NORDEN for 
medlemmer med kone og 
børn. 

Festudvalget startede 
tidligt lørdag morgen 
med at ordne indkøb 
og anretning til be- 
spisning af de 80 
tilmeldte. Vejrguder- 
ne var med os, så vi 
lavede parkeringsplad- 
sen om til festplads 
ved at stille borde 
og stole op og hjalp 
NORDENS hyggepianist 
Calle med at få hans 
el-orgel stillet op. 
Vi var således klar 
til festlighederne, 
som skulle starte 
kl. 13.30. 

Deltagerne samledes 
kl. 13.30 og startede 
med at vise lillemor 
og børnene, hvordan 
fabrikken så ud. Det- 
te var især en stor 
oplevelse for børne- 
ne, der hurtigt opda- 
gede, at kranerne 
kunne køre ved at 
trykke på nogle knap- 
per. Ligeledes gik 
det med løftevogne og 
budcyklerne, som der 
var stor rift om. 

Efter rundvisningen 
samledes vi alle på 
parkeringspladsen, 
hvor NORDEN var vært 
med øl og vand til 
alle, hvilket bekom 
ålle vel i det herli- 
ge vejr. 

Da vi således havde 
fået tørsten stillet, 
var tiden inde til at 
starte på de forskel- 
lige aktiviteter, som 
skulle foregå ovre på 
Rugby stadion, som vi 
havde fået lov til at 
benytte. Vi pakkede 
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en bil med det fornød- 
ne såsom bolde, sække 
og vand samt 2 budcyk- 
ler, som skulle bru- 
ges til den arrångere- 
de cykelringridning. 
Der var også arrange- 
ret kapløb med forhin- 
dringer, hvor børnene 
kappedes om hurtigst 
at fylde en spand med 
vand, hvilket skulle 
foregå ved hjælp af 
en lille plasticskål 
til at transportere 
vandet over forhin- 
dringerne. Kampen 
endte uafgjort, da 
det pludselig endte i 
vandkamp. 

Efter dette var det 
tid for en forfrisk- 
ning, inden vi vend- 
te tilbage til fabrik- 
ken, hvor der i mel- 
lemtiden var blevet 
tændt op i den store 
grill og klar til at 
tage imod de nu sultne 
deltagere. 

Da alle var kommet 
tilbage til parke- 
ringspladsen, starte- 
de bespisningen, som 
bestod af pølser, ko- 
teletter, kartoffel- 
salat og grøn salat 
samt flutes. At der 
var en god appetit, 
fremgår af, at der 
blev spist mere end 
200 pølser og 125 ko- 
teletter samt is til 
børnene. Dette fore- 
gik i festlig stem- 
ning med Calle som 
hyggepianist. 

Efter dette festmål- 
tid var der vandretur 
til NORDENS havn, hvor 
vi kunne nyde udsig- 
ten ud over Limfjor- 
den på en skøn dansk 
sommeraften. 

Da vi vendte tilbage,   

sluttede vi dette 
festlige arrangement 
af med fælles opryd- 
ning. Derefter gik 
det så hjemad til en 
større vask af de del- 
tagende børn, som bar 
tydelige spor af en 
hård arbejdsdag på 
Maskinfabrikken NOR- 
DEN. 

Festudvalget takker 
alle, der var mødt op 
med det gode humør, 
og håber, ideen vil 
blive ført videre med 
en lignende sommerfest 
i 1985: 

FESTUDVALGET 

DAGENS PUDSIGE 
HÆNDELSE 

For at tilgodese de 
sanitære forhold un- 
der aktiviteterne hav- 
de vi taget budcykler- 
ne med over på Rugby 
stadion, så der kunne 
cykles hjem til toi- 
letterne i selskabs- 
lokalerne. Denne tra- 
fik var dog på et 
tidspunkt stoppet af 
værkfører Helmuth Han- 
sen, som havde mødt 
en af damerne på NOR- 
DENs budcykel, som 
han herefter stoppede 
for at høre, hvor hun 
skulle hen på den cy- 
kel. Da han havde få- 
et forklaret sammen- 
hængen, fik hun såle- 
des lov til at fort- 
sætte et absolut nød- 
vendigt ærinde. Det 
skal tilføjes, at der 
har været tyveri af 
disse uundværlige 
cykler. 

FESTUDVALGET



    
Deltagerne på rundvisning 

  NORDEN byder på en forfriskning



  
Førhindringsløb med vand



    Grillning til 80 personer



Ulykkesstatistik 
1981 - 82 - 83 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

  

  

  

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1983 1982 1981 1983 1982 1981 |1983 1982 1981 

Akkordarb. 160.980 229.211 246.788 9 19 6 100 161 65 

Tidlønsarb. 118.472 123.235 119.868 0 2 1 0 10 19 

Tilsammen 279.452 352.446 366.656 9 21 7 100 171 84 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkesfrekvens Fravær 

1983 1982 1981 1983 1982 1981 
Norden: 

Akkordarb. 55,9 82,9 24,3 5,0 5,6 2£,] 

Tidlønsarb. 0,0 16,2 8,3 0,0 0,6 1,3 

Tilsammen 32,2 59,6 19,1 2,9 3,9 1,8 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 48,7 38,8 26,3 2,9 243 2,0 

Tidlønsarb. 43,0 32,8 3331 3,0 Bal 2,6 

Tilsammen 44,8 34,5 31:53 3,0 2.7 2,6 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 48,7 38,8 26,3 29 så 2,0 

Tidlønsarb. 43,0 32,8 233,1 3,0 ek 2,6 

Tilsammen 44,8 34,5 31,3 350 re; 26   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

1.000.000 x 9 
160.980 

Eksempel, akkordarb.: 55,9 

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

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

Eksempel, akkordarb.: ÅJ00 x 8) x 1000 … 5 9



  

Produktion af 
facadeplader 

I de sidste 2 måneder 
har der været megen 
travlhed ved vor 
kantpresse, der har 
kørt i to-skift med 
en produktion af fa- 
cadeplader for A/S 
Jernkontøret til le- 
vering ved alle 
Texacos servicesta- 
tioner, der efter en 
sammenlægning med 
Chevron skal have ens 
facadebeklædning. 

I denne periode er 
der produceret 6.706 
stk. plader svarende 
til ca. 20.000 m=. 

Pladerne blev leveret 
til os på færdigt mål 
fra DFT i Suldrup; 
hvor de vår klippet 

lit ff 
Br ' d    
    

Facadepladerne 

klar til levering   

fra coils. 

Vor andel i produk- 
tionen var at presse 
bølger i pladerne, 
enten 4 eller 6 af- 
hængig af længden på 
pladerne. 

Denne produktion kun- 
ne kun blive mulig, 
fordi vi i sidste 
halvdel af 1983 fik 
monteret et CNC-styret 
bagstop på kantpres- 
sen, der i dette til- 

fælde kunne bestemme 
den faste bølgeaf- 
stand og derefter 
presse bølgerne i 
een arbejdsgang. 

HN   

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1984-08-07. 

1. Regnskabet for 2. 
kvartal blev gen- 
nemgået. Brutto- 
avancen viser en 
mindre stigning i 
forhold til foregå- 
ende kvartal. 

2. Reparation af dør 
ved baderum vil 
blive foretaget. 

3. På budgettet for 
1985 søges bevil- 
get kr… 25.000,- 
til udskiftning af 
varmdrikkeautomat 
samt kr. 8.000,- 
til opsætning af 
lysstofarmaturer 
i baderum i stedet 
for almindelige 
elektriske pærer. 

Personalla 
Udlært 

  

1984-08-31: 

Michael Hellemann 
Sørensen udlært som 
kontorassistent   

Fødselsdag 

    m% 
Ole Caspersen fylder 
50 år 1984-11-06



sport 
FODBOLD 

Fodboldturneringen er afsluttet, 
og med en oprykning til mellem- 
rækken må sæsonen betegnes som 
tilfredsstillende. 

To kampe i cup-turneringen blev 
det til, 3-2 over Rørdal, men 
et nederlag på 3-4 til Kommune- 
data. 

kl. 1930 

   
FEST I  IDRÆTSKLUSBEN, lørdag d. 27/10-84 

Madkurv medbringes - Fri fadøl 

Entre kr. 25.- pr. næse 

Tilmelding hos Viktor senest 22/10-84. 

Festudvalget. 

Musik - Djingo. 

BADMINTON 

Også i år har vi været heldige 
med træningstid, idet Skalborg- 
gårdhallen igen er til rådighed 
for vore badmintonspillere. Træ- 
ningstid er hver tirsdag 
kl. 18.30: = 19.20, 

Nærmere oplysning hos Torben Asp 
(hal NY; 

Calle 
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