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Kalcinatortårn 

i Norge 

NORDEN skal montere 
cykloner og andet ud- 
styr i det 50 m høje 
kalcinatortårn. 

Tårnet er udført i 
beton, og der er ret 
beskedne montageåb- 
ninger på de enkel- 
te etager. 

Som grundlag for 
drøftelserne om den 
mest hensigtsmæssi- 
ge montageprocedure 
har fabrikken frem- 
stillet en skala- 
model af tårn og 
cykloner i måle- 
stoksforholdet 1:50. 

Se endvidere SU- 
referatet.    
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Ansvarsh. redaktør 

N. Aa. Nørgaard 

Redaktionsudvalg 

Henning Andersen 
Peder Christensen 
Tage Hansen 
N. Aa. Nørgaard 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

UP3- nye mål 
I produktionen 

På SU-mødet forleden 
fremlagde Frede Jen- 
sen og Villy Jacobsen 
resultaterne af deres 
deltagelse i et 1-uaes 
kursus inden for UPS- 
programmet 

UPS står for Udvik- 
ling af produktions- 
systemer, og program- 
met har det klare 
sigte, at fornyelsen 
i virksomheden skal 
komme indefra. 

NORDENS formål med at 
sende de to ledere på 
kursus var - som tid- 
ligere omtalt - at få 
tilført nye ideer og 
ny inspiration til 

fabrikken i fortsæt- 
telse af det arbejde, 
der hidtil er lagt i 
langtidsplaner og 
strategier. 

DE bærende 
produkter 
Deltagerne på kurset 
har arbejdet meget 
intenst med forslag 
til, hvad der på læn- 
gere sigt skal være 
de bærende produkter 
for NORDEN, og hvor- 
ledes den fremtidige 
fabrik kan bygges op 
omkring disse produk- 
ter. 

NORDEN spænder over 
et bredt produktspek- 
trum. Det vil være 
nødvendigt inden for 
disse rammer at ud- 
vikle os fra ikke blot 
at "være vode til al-   

ting", men til at 
blive "de bedste" in- 
den for nærmere af- 
grænsede felter. 

På mødet blev bl.a. 
fremlagt skitse ti 
et nyt layout for fa- 
brikken - baseret på 
udnyttelse af de nye 
muligheder, der frem- 
kommer efter hal M”s 
restaurering. Planer- 
ne går ud på anven- 
delse af de eksiste- 
rende bygninger. 

Planerne blev indgå- 
ende drøftet på mø- 
det. Der var enighed 
om, at det er vigtiat, 
at der sættes ind på 
at sikre fabrikkens 
overlevelse. 

Gruppearbejde 
Arbejdet med NORDENS 

fremtid vil blive 
fortsat. Der er ned- 
sat en arbejdsgruppe 
bestående af Frede 
Jensen, Villy Jacob- 
sen, $. Krogh Søren- 
sen, Lars M. Nielsen, 
Ole Nielsen og Peder 
Christensen, som i 
første omgang skal 
gennemgå det fremla 
te oplæg og opstill 
de nærmere mål og 
tidsplaner for ændrin- 
gernes gennemførelse. 

g- 

e 

På basis af disse 
overvejelser er det 
hensigten, at de mere 
detaljerede spørgs- 
mål skal løses i min- 
dre grupper med sær- 
ligt kendskab til for- 
holdene på de enkelte



områder. 

Det er vigtigt at ar- 
bejde bevidst mød de 
mål, der vil sikre vor 
fabrik en sikker plads 
i fremtidens maskinin- 
dustri, men vi vurde- 
rer det også viatigt, 
at det i så vid ud- 
EBA kM IDE en mu læge 
er NORDEN egne me 
nede. der selv 
er med til at sætte 
deres præg på denne 
positive udvikling. 

NK 

Ny redaktør 

  

Efter at have vareta- 
get jobbet som redak- 
tør af NORDEN-OBS i 
ca. 1 1/2 år overla- 
der Hans Nielsen nu 
hvervet til Niels 
Aage Nørgaard. 

Vi siger hermed tak 
til Hans Nielsen for 
en god indsats og øn- 
sker den nye redaktør 
held og lykke med vi- 
dereførelsen af bla- 

det. 
NK   

301 siders rapport 

om NORDEN 
Civilingeniør Søren 
Nielsen - netop ny- 
udklækket fra AUC - 
har en betydelig vi- 
den om NORDENS for- 
hold. Gennem det me- 
ste af et år har han 
i nært samarbejde med 
Keld Andersen, Erik 
Olsen og Erik Peder- 
sen arbejdet på sit 
afgangsprojekt: For- 
og efterkalkulation 
på Maskinfabrikken 
NORDEN. 

Det er blevet til en 
særdeles gennemarbej- 
det rapport - 301 si- 
der, inkl. bilag. 
Rapporten påpeger 
bl.a. meget kraftigt, 
at vi skal benytte   

EDB som hjælpemiddel 
såvel til opsamling 
af erfaringsgrundla- 
get til forkalkula- 
tioner som i planlæg- 
ningsprocessen i øv- 
rigt 

Vi finder det værdi- 
fuldt at give de unge 
studerende lejlighed 
til at udføre deres 
eksamensopgaver i 
samarbejde med vor 
fabrik. Det giver en 
positiv dobbelt- 
effekt - dels baseres 
ingeniøraspirantens 
arbejde på opgaver 
fra det praktiske 
liv - og dels får vi 
gavn af friske impul- 
ser udefra. 
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For- og efterkalkulation 

på 
maskinfabrikken NORDEN 

VIRKSOMHEDSSYS TEMER BESES SeEEsE 

AFGANGSPROJEKT 
Søren Nichen mm   
   



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1984-10-25 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: N. Aa. Nør- 
gaard. 

Henning Andersen er 
indtrådt i SU i ste- 
det for Peder Holst 
Larsen. 

Willy Kok bød velkom- 
men, specielt til 
Henning Andersen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Muligheden for opret- 
telse af et første- 
hjælpskursus er sta- 

ig ve live un- 
dersøgt.… 
Den tidligere omtalte 
mikrodatamat i hal P 
vil blive Teveret i 
løbet af få dage. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1984-10-16. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1984-09-06. 
Peder Christensen men- 
te, at problemet med 
hensyn til sugeslanger 
burde være løst for- 
længst ved at lave 
samlestationer med 
4-5 stik, og opfordre- 
de til, at der blev 
set på spørgsmålet 
igen, hvortil Frede 
Jensen svarede, at af- 
delingsudvalg og sik- 
kerhedsgruppe i de 
forskellige afdelinger 
må løse dette problem. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s7- 
den sidste SU-møde. 
Tage Hansen ønskede 
oplyst, hvorfor ar- 
bejdsstyrken i hal 
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V-K-E skulle reduce- 
res, når man hver dag 
tager folk ind udefra, 
hvortil Frede Jensen 
svarede, at der for 
øjeblikket er travl- 
hed, men man forven- 
ter ikke på længere 
sigt, at arbejdsstyr- 
ken kan holdes. Det 
gør det også vanske- 
ligere, at man på 
grund af hal M”s om- 
bygning har måttet 
indrette satellitværk- 
steder. 
Peder Christensen 
gjorde i denne forbin- 
delse opmærksom på, at 
der er lange venteti- 
der på at få materia- 
ler, fordi man ikke 
kan få en truck. 
N. Aa. Nørgaard har 
overtaget hvervet som 
redaktør af NORDEN- 
OBS, efter at Hans 
Nielsen i ca, 1] 1/2 år 
har varetaget dette 
job. 

Ordre- og produk 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
Bla Ce nes seed ENE. be- 
Sskæftigelse 11 
mand i 12 uger (38 El 
i maskinværkstedet til 
6 man uger 
(65 %) og i montage- 
værkstedet til 4 mand 
T Tå uger (80 %). 
Udearbejde: På Rørdal 

eskæftigelse 
til 2 mand indtil vi- 
dere, på Dania til 9 
mand indtil videre, 
på DEF til 2 mand ind- 
til videre, på Stud- 
strup til 3 mand ind- 
TIT videre og på Nor- 
den til 5 mand indt7tl 
videre. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf -   

tigelse til 5 mand i 
Ægypten og 2 mand i 
Algeriet indtil vide- 
re. 
Willy Kok oplyste, at 
der til 2 borerigge 
er afgivet tilbud på 
bygning af søjTeben, 
som forbinder plat- 
form med pontoner. 
Vægten er 1.200 t pr. 
borerig, og levering 
skal ske med 8 måne- 
dere mellemrum. Arbej- 
det omfatter ca. 
50.000 timer for hver 
rig. 
I forbindelse med det 
netop udarbejdede fo- 
reløbige regnskabsre- 
sultat for rem- 
agde y Kok mate- 

riale, der i sammen- 
ligning med budgettet 
viser, at trods flere 
produktive timer og 
en væsentligt større 
omsætning har vi knap 
kunnet holde det bud- 
getterede dækningsbi- 
drag. Produktions- 
strukturen har bevir- 
ket øgede indirekte 
omkostninger, oq der- 
ved bliver resultatet. 
væsentligt lavere end 
budgetteret. Specielt 
kan vi konstatere, at 
de franske broskrabe- 
re - der blev taget 
ind til lave priser 
for at opretholde be- 
skæftigelsen på fa- 
brikken - ikke har 
kunnet indtjene noget 
dækningsbidrag. Marke- 
det er fortsat meget 

stramt, så det er van- 
skeligt at få rentable 
opgaver ind, 
Også budgettet for 
1985 bTev fremTagt. 
Der regnes her med 
samme antal produkti- 
ve timer og samme om- 
sætning som i 1984, 
Det er vigtigt at få 
fat i ordrer, som gi- 
ver tilstrækkelig 
højt dækningsbidrag, 
ligesom det er vigtigt 
at holde styr på de 
indirekte omkostnin-



ger, som er en væsent- 
lig post. For at hol- 
de strammere styr på 

økonomien er forkalku- 
lation og efterkalku- 
lation flyttet til 
samme kontor. Ydermere 
arbejdes der på et 
EDB-system, ved hjælp 
af hvilket forkalkula- 
tion kan holdes op mod 
efterkalkulation. Der 
arbejdes tillige på at 
få en økonomisk op- 
følgning af ordrerne 
i produktionsfasen. 
Willy Kok henstillede 
til de 2 klubber inden 
for smedene, at man 
sætter sig sammen og 
finder en løsning på 
roblemet omkring de 

5 kTubber. Med 2 KTub- 
ber er det svært at 
opnå den fleksibili- 
tet, der skal til for 
åt tilgodese kunderne 
på udearbejde. Det kan 
påvirke muligheden 
for, at vi mister op- 
gaver. Mange af ude- 
arbejdsfolkene arbej- 
der nu i værksteder- 
ne - og har gjort det 
gennem lang tid. Det 
ér uholdbart i det 
lange løb, at der kan 
herske tvivl om, hvor 
folkene "hører til", 
og det kan skabe gro- 
bund for "dårlig in- 
formation". Tidligere 
havde udearbejde et 
stabilt omfang. Det 
var kun yderst sjæl- 
dent nødvendigt at 
trække folk tilbage 
til fabrikken. Det 
kunne i de få tilfæl- 
de oftest klares med 
"nødværkstedet". Frem- 
øver vil udearbejds- 
opgaverne have varie- 
rende karakter - spe- 
cialopgaver - hvor fa- 
brikken må udvælge de 
mest egnede til opga- 
verne. Vi er nødt til 
at betragte fabrikken 
som en helhed - og med 
den størrelse, vi har, 
vil det være mest. hen- 
sigtsmæssigt, at alle   

vore faglærte er til- 
sluttet samme klub. 
Peder Christensen 
gjorde opmærksom på, 
at der er forskellige 
ting, som gør, at man 
mener, der er behov 
for 2 klubber, b1.a. 
er der forskel på løn- 
nen på fabrikken og 
på udearbejde, og der 
er andre forhold at 
arbejde under på ude- 
arbejde. 
SU var enige om, at 
det er vigtigt at fin- 
de en løsning på pro- 
blemet med de 2 klub- 
ber, så man ikke kom- 
mer i den situation 
at måtte sige nej til 
opgaver. 
Peder Christensen og 
Henning Andersen 10- 
vede at se på spørgs- 
målet og finde en løs- 
ning. 
Frede Jensen og Villy 
Jacobsen gav en orien- 
tering om et kursus; 
de havde deltaget 1 
for nylig inden for 
UPS-programmet. Delta- 
gerne i kurset frem- 
kom med forslag til en 
idealfabrik med anven- 

delse af de eksiste- 
rende bygninger. Det 
skal forsøges at få 
en bedre styring af 
produktion og materi- 
aler. Der fremkom for- 
slag til, hvilke pro- 
dukter Norden skal 
satse på fremover, så 
der sker en fuld ud- 
nyttelse af de for- 
skellige maskiner og 
bygninger. 
Der er nedsat en sty- 
regruppe, der skal gå 
grundmaterialet igen- 
nem. Herefter vil det- 
te udvalg nedsætte un- 
dergrupper med særligt 
kendskab til de enkel- 
te områder. 
På Bent Pedersens fo- 
respørgsel oplyste 
Willy Kok, at den i 
pressen omtalte lokal- 
plan, hvori Masktnfa= 
brikken Norden indgår, 
    

til dels er blevet ud- 
arbejdet på fabrikkens 
foranledning. Den om- 
handler de fremtidige 
aåanvendelsesmuligheder 
og udkørselsforhold 
m.v., når de arealer - 
der er omfattet af de 
fremtidige motorvejs- 
planer - eksproprie- 
res. Der er til den 

tid sikret udkørsel 
til Skydebanevej ved 
duekolonien. Planen 
ligger til eftersyn i 
2 måneder. 
Investeringer: Reno- 
vering a ag i hal M; 
ændring af planlæg- 
ningskontoret, trans- 
portabel computer. 

Montage i Norge 

Der blev vist en mo- 
del af et kalcinator- 
tårn, der indgår i or- 
dren til Norsk Hydro. 
Ivan Hønge gennemgik 
opbygningen af tårnet 
og dets funktion. Tår- 
net er 50 m højt, og 
de udvendige mål er 
11,8 x 11,8 m. 
I forbindelse med. or- 
dren er der nedsat 
projektgrupper, der 
samles i en overordnet 
projektledelse. Der 
stilles særdeles hår- 
de krav til kvalitet, 

leveringstid og sik- 
kerhed. Montagearbej- 
det starter omkring 
uge 6-7 næste år og 
går frem til uge 32. 
Endnu ved man ikke, 
hvor mange folk der 
skal være med i mon- 
tagearbejdet. 
Willy Kok nævnte, at 
det er en opgave, der 
skal klares med suc- 
ces - en opgave der er 
focus på. 

Personalepolitik 

Ferie for 1985: Peder 
Thristensen spurgte, 
om ledelsen lægger fe- 
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rien for 1985 med fast 
ferielukning i 3 uger 
med de gener, det in- 
debærer, så ikke alle 
kan holde ferie sam- 
men med deres familie, 
i stedet for lukning 
i 14 dage, hvor medar- 
bejderne kan vælge 1 
uge på hver side som 
den 3. uge. En ferie- 
liste kunne udfærdi- 
ges i god tid. 
Willy Kok svarede, at 
af hensyn til fabrik- 
kens tarv kan man ik- 
ke fravige en fast fe- 
rielukning i 3 uger, 
men der vil altid stå 
en ventil åben for, at 
nogle kan få arbejde i 
ferien. Det gælder så- 
ledes i 1985 for even- 
tuelt arbejde i Norge. 
Men da det som regel 
er arbejde, der plud- 
selig kommer, er det 
svært at sige noget 
herom på et tidligere 
tidspunkt. Vi vil til- 
stræbe at hjælpe i den 
udstrækning, det er 
muligt. 
N. Aa. Nørgaard frem- 
lagde et forslag til 
ferien for 1985, som 
han bad SU-medlemmerne 
se på inden næste SU- 
møde. 
Willy Kok nævnte med 
hensyn til de "inde- 
klemte" dage, at man 
kunne få mandag den 
23. december med ind 
i billedet ved at be- 
nytte de overenskomst- 
mæssige regler og ar- 
bejde denne dag ind. 
Samarbejde - informa- 
tion - personaleroke= 
ringer: Peder Chri- 
stensen ankede over 
samarbejdet på fabrik- 
ken, som han syntes 
var for dårligt, fordi 
det ofte går så hur- 
tigt på fabrikken, at 
der ikke er tid til at 
informere om, hvad der 
foregår. Problemerne 
er blevet større, og 
samarbejdet er skub- 

bet i baggrunden og 
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ligeledes informa- 
tionen. I den sidste 
tid har der været man- 
ge problemer, der kun- 
ne være undgået, der- 
som der var blevet qi- 
vet information herom 
i god tid. 
Willy Kok understrege- 
de, at det er en selv- 
følge, at der skal væ- 
re så god en informa- 
tion som muligt på fa- 
brikken. 
Peder Christensen 
nævnte som eksempel på 
manglende information, 
at han ikke fik be- 
sked, når der blev 
flyttet folk fra fa- 
brikken til udearbejde 
og omvendt, ligesom 
han ikke havde fået 
besked om, at en op- 
sigelse var blevet 
trukket tilbage. Det 
må forlanges, at de 
mennesker, der admini- 
strerer klubberne, er 
de første, der får in- 
formation. 
Frede Jensen nævnte, 
at det kunne skyldes 
travlhed, at der ikke 
var blevet informeret, 
men det ligger helt 
fast, at der skal in- 
formeres. 
SU var enige om, at 
det er vigtigt, at der 
gives så god informa- 
tion som muligt, og at 
informationen sker på 
et tidligt tidspunkt. 
Arbejdstøjsordningen: 
eder ristensen fo- 

respurgte, om de med- 
arbejdere, der får 
todelt. arbejdstøj, i 
stedet for jakke og 
benklæder kan få 2 par 
benklæder, hvis de øn- 
sker det, hvilket N. 
Aa, Nørgaard mente, 
der ikke var noget 
til hinder for. 
Endvidere ønskede Pe- 
der Christensen oplys- 
ning om, hvilket sor- 
timent der er hos det 
firma, hvor der købes 
arbejdstøj, for om det 
ville være muligt un-   

dertiden at købe in- 
derbeklædning i ste- 
det for yderbeklæd- 
ning. 

Eventuelt 

Kurt Møller Nielsen 
foreslog, at man for 
at gøre Norden mere 
kendt ude omkring fik 
et flag sat op, hvor- 
på der stod Maskinfa- 
brikken Norden. 
I denne forbindelse 
efterlyste Willy Kok 
flere forslag til at 
gøre Norden kendt. 
Peder Christensen fo- 
reslog, åt man i ste- 
det for den sædvanli- 
ge lommebog gav med- 
arbejderne en ting, 
som de kunne tage med 
hjem, og hvorpå der 
stod Maskinfabrikken 
Norden. 

Næste mødeleder: 
Tage Hansen 

Mødet hævet kl. 18.25 

  
- Jamen skat, jeg er da 
på kontoret - kan du ik- 
ke høre det ..?
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Virksomhedsbesøg 
I forbindelse med be- 
søg af skoleelever 
har NORDEN efter nye 
retningslinier haft 
besøg af 2 9. klasser 
fra henholdsvis Sul- 
sted og Vodskov skole 

I modsætning til tid- 
ligere besøg af sko- 
leelever er der her 
gjort væsentligt mere 

ud af forberedelserne 
og opfølgning af be- 
søget. 

Inden besøget fik ele- 

verne udleveret bro- 
churer med beskrivel- 
se af, hvilke kompo- 
nenter vi producerer, 
og hvilke maskiner vi 
er i besiddelse af. 

Efter besøget, som 
varede et par timer, 
var der lejlighed til 
at stille spørgsmål 
til rundviseren, i 
dette tilfælde Peder 
Christensen. 

Efter nogle dages for- 
løb besøgte Peder 

Christensen klasserne 
i en skoletime, og 
efter at tingene hav- 
de bundfældet sig, 
var der stor spørge- 
lyst. Spørgsmålene 
gik især på firmaets 
produktion, økonomi, 
arbejdsmiljø og fag- 
politiske spørgsmål. 

Åbenbart har eleverne 
været tilfredse med 
ovenstående (se neden- 
stående kopi af brev 
modtaget fra 9 b 
Vodskov skole): 

Bjio tlagu 

TU maskinfabrikken Norden 

NU vuL gerne takke, fordz vi matte bomme ud 

og se fabrikken fredag d. |lH septermer. De var 

meget umbkereæssamt of se og Møre om der dear 

havde vi sbor glade of aE mterwieve ambejderne, 

som værer meget mecdekommedde. da vi udspurgt 

dem ormy deres orbejde . Elben besøget hade vi 

Ultudesmonden på neseg og ; vi ec olade får Ob det 

kune Lade sg gere for Pos s redegørelse orm Løm 

og blldsmmondssyéternet saltleæ igesorm tingene 

på placis. 

Vemlo Hilsen 

10 Ån 

Vodsicov SkæLE



ou mM produktionsrapporter 
på 10 minutter 

NU BRUGER VI EDB I PLANLÆGNINGEN 

Efter flere diskus- 
sionsoplæg vedrørende 
mere rationel] styring 
i produktionsforbere- 
delse, opfølgning og 
forsendelse blev der 
først på året nedsat 
en projektgruppe, der 
skulle prøve at ned- 
fælde en vejledning 
via de manuelle rap- 
porter for at få et 
grundlæggende system 
på benene. 

Efter mange timers 
prøvekørsel samt en- 
kelte redigeringer er 
PLANDOK, som er et 
program for planlæg- 
ning og opfølgning af 
de indkomne respekti- 
ve ordrer, en reali- 
tet, hvilket er et 
stort skridt på vejen 
for en sund og, ef- 
terhånden som program- 
met udvides, effektiv 
produktionsplanlæg- 
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ning. 

Allerede på nuværende 
tidspunkt kan vi ind- 
høste udbytte af det 
tekniske opfølgnings- 
system med mere nøj- 
agtige oplysninger i 
stedet for den tradi- 
tionelle, manuelle, 
langsommelige opfølg- 
ning. 

Efterhånden som syste- 
met er faldet på plads 
i "den daglige gænge", 
og på basis af de ind- 
høstede erfaringer, 
vil programmet blive 
udbygget successivt, 
bl.a. med en opfølg- 
ning ud fra de enkel- 
te værksteders produk- 
tioner, som skal dan- 
ne grundlag for en 
mere rationel tilret- 
telæggelse af forsen- 
delser ud i fremtiden. 

Marianne med det nye planlægningsværktøj IBM-PC 

  

I øjeblikket arbejdes 
der med at sammensætte 
et system til opfølg- 
ning af forkalkula- 
tion (=planlægning) 
sammenlignet med ef- 
terkalkulationer, så 
der ikke kun er sty- 
ring på den korrekte 
leveringsuge, men og- 
så styring af den øko- 
nomiske side af de lø- 
bende ordrer, med fri- 
ske opdaterede data. 

Denne store udvikling 
fra manuelt "slavear- 
bejde" til maskinel 
bearbejdning har væ- 
ret en vældig udfor- 
dring i mit daglige 
arbejde, spændende, 
horisontudvidende, 
men sandelig også - 
til tider - en temme- 
lig stressende opgave 

Marianne 
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ter, vi nu de rappor du 
kr ved hjælp af mi Fi frem 

datamaten.



Fra 

Sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1984-09-06 kl. 15.40. 

Deltagere. 
TTTy Jacobsen 

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

tær) 

Gæst. 
Helmuth Hansen 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde vel- 
kommen, specielt til 
Helmuth Hansen, som 
var indbudt for at 
besvare spørgsmål ved- 
rørende uanmeldt in- 
spektion. 

Punkter fra sidst. 

Transportveje: Grun- 
dige reparationer er 
påbegyndt. 

Transportpaller: Pro- 
bTemet med disse pal- 
ler er ved at være 
løst. 

Førstehjælp: Sikker- 
hedsinspektør Erik 
Jensen, Rørdal, for- 
søger at få oprettet 
et kursus for DEF, 
Rørdal og Norden. 

Taljer/udearb.: Tal- 
jerne bliver efterset 
og klargjort af et 
firma ude i byen. 

Hjelmpåbud: Opslag, 
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med indskærpning om 
brug af hjelm ved ar- 
bejde i flere etager, 
er udarbejdet. 

Uanmeldt inspektion. 
Kontrolmærkepladerne 
på el-materiel går 
for let i stykker. 
Helmuth Hansen og Egon 
Olesen vil undersøge 
muligheden for en an- 
den og mere robust 
type inden 1984-10-15. 

Hvis taljer m.v. ikke 
er i orden, det være 
sig fejl ved krogen 
som andre fejl eller 
mangler, så skal ma- 
teriellet afTeveres 
til reparation i bu- 
ret. Villy Jacobsen 
og Jørgen Kristensen 
prøver at se på pro- 
blemerne omkring tal- 
jer og kommer med en 
indstilling inden 
1984-10-15. ' 

1984-05-01, hal P: 
Svejsning. Under 
svejsningen får til- 
skadekomne en glød i 
venstre øre. 
Fravær: 12 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1984-05-25, hal U: 
Skæring af pladeemner. 
Ved skæring af plade- 
knæ ville tilskade- 
komne rykke en plade 
op, Som var faldet 
ned i brænderbordet, 
hvorved pladen faldt     

ned over venstre fod. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 
SiU anbefaler anskaf- 
Terse af par sik- 
kerhedssko. 

1984-08-13, uden for 
hal S: 

Transport af bjælker. 
Ved flytning af bjæl- 
ker havde man ikke 
midtpunkt af bjælken. 
Tilskadekomne ville 
derfor flytte plade- 
kloen, hvilket med- 
førte, at venstre tom- 
melfinger kom i klem- 
me mellem kloen og 
krankroøgen. 
Fravær: 14 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

Sikkerhedsgruppen har 
indskærpet, at der 
skal udvises større 
forsigtighed. 

1984-08-20, hal D: 
Monterinq af vende- 
ruller. Ved montering 
af venderulle på ak- 
sel er der sprunget 
en splint, af enten 
blyhammeren eller 
venderullen, op i 
venstre øje. 
Fravær: 3 dage. 

1984-08-27, hal P: 
Brændearb. Under bræn- 
dearbejde faldt et 
stykke glødende jern 
ned i tilskadekomnes 
træsko, hvorved højre 

hæl blev forbrændt.



  

  

Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes 
uheldigt arrangement. 

1984-08-28, hal D: 
Jrejebænk. Ved skift- 
ning af centrerpatron 
på drejebænk, hvorti 
tilskadekomne bruger 
en kædetalje, river 
han venstre hånds 
ringfingerneg] op på 
en split. 
Fravær: 4 dage. 
Sikkerhedsgruppen har 
nu fået splitten fjer- 
net fra taljekrogens 
bolt. 

Øjenskader… 
Siden sidste SiU-møde 
har 11 mand været 
sendt til øjenlæge 

Gennemgang af referat 
af eee ere 
Her vår ingen Kommen- 
tarer. 

Eventuelt. 
Man enedes om at fo- 
retage kontrol af ude- 
arbejdsafdelingens 
grej til næste gang 

Mødet hævet kl… 16.55, 

hg 

Stof til december- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde senest 
29. november:   

Forslagskasse 

  

Udvalget afholdt møde 
1984-10-29. 

Indk 
Inge 

omne' forslag: 
n. 

  

Behandlede forslag: 
Nr. B82T3 
Værktøj for fræsning 
af SKF-møtrikker. 

Udvalget mener ikke, 
at forslaget, der har 
været til udtalelse i 

afdelingen, er aktu- 
elt, idet der ikke 
vil kunne opnås nogen 
egentlig besparelse i 
materialer eller tid. 

På rejse 

Carl Adler Østergaard 
er 9. oktober rejst 
til HELWAN. Varighed 
ca: 1/2 år, 

Jens Jørgen Pedersen 
er 16. oktober rejst 
til HELWAN. Varighed 
Ca, VÅR Er 

  
  

Kantine - 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1984-10-16, 

1. Reservenøgle til 
omklædningsskabe 
vil for fremtiden 
forefindes i kan- 
tinekøkkenet. 

2. Der vil blive ind- 
rettet ekstra 
ekspeditionslem 
i kantinekøkkenet 
til aflastning ved 
spidsbelastning. 

3. Det henstilles til 
alle medarbejdere 
at sørge for at 
lukke for badevan- 
det og slukke ly- 
set i baderum ef- 
ter brug. 

Personalla 
Udlært 

1984-10-05: 

Henrik Larsen udlært 
som pladesmed



sport 
Som før omtalt rykkede vort fod- 
boldhold op i mellemrækken. Den 
afsluttende stilling blev som 
følger: 

A-RÆKKEN: (12 kampe) 

Hold Point Mål 

NKI 20 46.9 
NORDEN 15 26 - 20 
AUCI 6 T5 32 - 19 
API TE 20 - 18 
AUCI 3 9 25 - 30 
SANISTAL 8 16 - 43 
BILKA 5 Te: <= 36 

Oprykkere: NKI og NORDEN 

Nedrykker: SANISTÅL og BILKA 

  

  

  

Også i år bliver der mulighed for 
indendørs fodbold, idet vi forven- 
ter tilmelding af hold ved stæv- 
ner i Vadumhallen samt Stadion- 
hallen. 

Klubmesterskaberne i de enkelte 
sportsgrene er afviklet, og vi 
siger til lykke til vinderne: 

Badminton Torben Asp 

Bordtennis Farid Nimeh 

Billard Farid Nimeh 

DE Antbelde, Thomas Jørgensen 

Calle 

 


