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MYCKET BRA ..: 

- var en bemærkning, der faldt ved den endelige godkendelse af 
den første af 4 kranbomme til Maritime Hydraulic. Inspektionen 
blev foretaget af inspektører fra Maritime Hydraulic, Det nor- 
ske Veritas og Stena Line, som er den endelige kunde.
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Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Nytår 19858 
Fremtiden kommer ikke 
af sig selv. Vi bevæ- 
ger os ganske vist 
uundgåeligt fremad i 
kalenderen - det kan 
vi ikke gøre noget 
ved - men fremtiden 
er vi selv med til at 
forme. 

Det er op til enhver 
af os at udnytte de 

muligheder, der fore- 
ligger, og således væ- 
re med til at skabe 
en god fremtid. 

Det kan være en kræ- 
vende opgave, men løs- 
ning af krævende opgå- 
ver har gennem tiden 
været - og vil også 
fremover blive - en 
del af vor tilværelse. 
Selv om der allerede 
længe har været en pe- 
riode med svage kon- 
junkturer, er det al- 
ligevel lykkedes at 
bevare Maskinfabrikken 
NORDEN som en god, 
stabil arbejdsplads - 
Dette er opnået ved en 
indsats fra alle med- 
arbejdere oa ved sam- 
arbejde mellem de for- 
skellige medarbejder- 
grupper. Denne indsats 
er uhyre vigtig for 
fabrikkens muligheder 
for at overleve, og 
dette samarbejde skal 
vi fortsætte. 

Beskæftigelsen har i 
1984 været overordent- 
lig god - ja, en del 
stigende i årets løb. 
Desværre er de øje- 
blikkelige ordreudsig- 
ter - specielt vedrø- 
rende nye cementfa- 
brikker - ikke gunsti- 
ge. På grund heraf må 
imødeses en tilpasning 
af styrken til de rea- 
listiske muligheder,   

I året, der kommer, er 
det nødvendigt for os 
at løse en række vig- 
tige opgaver. Først 
og fremmest skal vi 
gennemføre vor pro-. 
duktion på den mest 
hensigtsmæssige måde, 
men herudover skal vi 
bruge en stor del af 
vore kræfter på fa- 
brikkens fremtid. Vi 
skal arbejde videre 
med salg til egne kun- 
der, men vi må heller 
ikke glemme den stør- 
ste kunde, F. 
Smidth. Salgsbestræ- 
belserne vil blive 
fortsat over for vore 
hidtidige kunder sam- 
tidig med, at nye kun- 
der kommer til. 

I den forbindelse er 
der en positiv udvik- 
ling i det samarbejde 
om salg, der er ind- 
ledt med FLS-M og 
FLS-Lu. 

I det nye år vil det 
arbejde, der er star- 
tet om UPS-aktivite- 
terne, blive fortsat. 
Der er nedsat en ræk- 
ke grupper, som har 
til opgave at under- 
søge arbejdsmetoder 
og organisation i 
forskellige fabriks- 
områder. 

Målet hermed. er effek- 
tivisering såvel i 
produktion som i admi- 
nistration. Effekti- 
visering er en nødven- 
dighed. De produktio- 
ner, vi kan effektivi- 
sere tilstrækkeligt 
til at sikre konkur- 
rencedygtighed, kan 
vi beholde, medens de 
produktioner, som ik- 
ke kan gøres konkur- 
rencedygtige, stopper



af sig. selv. 

Modernisering af plan- 
lægnings- og kalkula- 
tionssystemer ved 
hjælp af EDB er i fuld 
gang. De stadig skær- 
pede ydre forhold nød- 
vendiggør yderligere 
opstramning af vor 
økonomiske styring af 
såvel produktion som 
indirekte omkostnin- 
ger. Ved hjælp af de 
nye metoder sigter vi 

mød i højere grad at 
få "fingeren på pul- 

sen", så vi bliver i 
stand til at gribe 
ind, dersom det bliver 
nødvendigt. 

Det nye år vil således 
med sine krav om flek- 
sibilitet og nytænk- 
ning kræve en ind- 
sats lige så god som 
den indsats, der blev 
ydet i det år, som er 
ved at gå på hæld. 

Tak for året 1984. 
Godt nytår 1985. 

WK 

På rejse 
GRÆKENLAND 

Bent Sønderby Larsen 
er 31. oktøber rejst 
til GRÆKENLAND. Va- 
righed 4-5 måneder.   

Fra 

sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1984-11-15 kl. 15.40. 

Deltagere. 
ViITTy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Erik Pedersen (sekre- 
tær) 
Birgit Clausen (ny 
sekretær) 

Gæster. 
Tvan Hønge 
Peder Holst Larsen 
Sv. Aa. Thomsen 

Frede Jensen indledte 
mødet med at byde vel- 
kommen, specielt til 
gæsterne. Han takkede 
Erik Pedersen for godt 
og samvittighedsfuldt 
arbejde som sekretær 
i mange år og bød Bir- 
git Clausen velkommen 
i det nye job. 

Punkter fra sidst. 

Førstehjælp: Vi har 
sendt en navneliste 
til APCF"s uddannel- 
sesafdeling. Vi hører 
nærmere angående tid 
og sted. 

Taljer: Det er svært 

at finde den rigtige 
løsning med hensyn 
til kontrol af disse. 
Ved nyindkøb af tal- 
jer foreslås det at 
investere i taljer med 
overbelastningsanord- 

ning.   

El-udstyr: Helmuth 
Hansen og Egon Olesen 
er i færd med at un- 
dersøge mulighederne 
med hensyn til efter- 
syn og kontrolmærk- 
ning. Der var forslag 
fremme om indkaldelse 
2 gange om året. Det 
er dog ikke den ende- 
lige løsning, idet no- 
get el-materiel skal 
kontrolleres hver an- 
den måned. 
Helmuth Hansen og Egon 
Olesen arbejder vide- 
re med sagen og kommer 
med en endelig ind- 
stilling til næste 
SiU-møde. 

Vanmeldt inspektion. 
Denne gang foretaget 
på udearbejde. Her var 
det som på fabrikken 
el-materiel, som ikke 
var i orden. Det vil 
nu blive forsøgt af- 
hjulpet. 

Indtrufne ulykker. 

1984-09-18, jernplads: 
Udtagning af U-jern. 
Under udtagning af 
U-jern fra reol havde 
tilskadekomne et 
bundt jern på gafler- 
ne. Da han klippede 
bindetråden over, 
skred en af længderne 
ned over venstre fod. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1984-09-28, hal M: 
Klipning af plader.



Ved klipning af pla- 
der fik tilskadekomne 
sin finger i klemme 
mellem plade oa mod- 
hold. 
Fravær: 14 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1984-10-15; ved ilt- 
tank: 

Ved åbning af ventil 
for ilt snublede til- 
skadekomne og faldt 
ind i lågen ved heg- 
net omkring ilttanken 
og trykkede 2 ribben 
i venstre side samt 
slog et par splinter 
af tænderne. 
Fravær: 10 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1984-10-15, hal N: 
Uphæftning af funda- 
mentsbolte. Ved hæft- 
ning af bolt tænder 
CO0»-svejsepistølen 
ikke rigtiat, således 
at tråden glider igen- 
nem handsken ind i 
højre hånds langfin- 
ger. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1984-10-26, afkorter- 
værksted: 

Aftagning af mærke- 
skilt. Tilskadekomne 
ville rykke et blik- 
skilt af en palet og 
skar derved højre 
hånds pegefinger. 

Fravær: 6 dage. 

Hændelsen skyldes: 
ikke benyttet person- 
ligt sikkerhedsudstyr. 

1984-11-12, hal D: 
Drejning. Ved drejning 

af endedæksler fløj 
der en spån op i til- 
skadekomnes venstre 

øje. 
Fravær: 

meldt. 

stadig syge-   

Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed og ikke benyttet 
personligt sikkerheds- 
udstyr. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 7 mand været sendt 
til øjenlæge. 

Gennemgang af referåt 
af sikkerhedsbøger. 
Mark ing og KOMEFOT 
af taljer/udearb. er 
stadigvæk et problem 
(kædetaljer + skralde- 
taljer). Sikkerheds- 
gruppen skal forsøge 
at finde en løsning. 
Ivan Hønge vil under- 
søge, hvad andre fir- 
maer gør.   

Eventuelt. 

Angående nye EF-reg- 
ler med hensyn til 
el-materiel vil Frede 
Jensen anmode Helmuth 
Hansen om at tage kon- 
takt med firmaet Ths. 
Pedersen for nærmere 
orientering om disse 
regler. 

Vedrørende slangebånd 
efterlystes en løsning 
med bånd, som ikke 
hænger i under ar- 
bejdsprocessen. Villy 
Jacobsen skal forsøge 
at finde ud af, evt. 
på Aalborg Værft A/S, 
hvilke bånd man be- 
nytter der. 

Mødet hævet kl. 17.10 

k 

ol-møde nr. 100 
blev afholdt forleden. 

På en rundbordskonfe- 
rence i 1970 for de 
medarbejdere, der var 
ansat i "værkstedspro- 
duktionen", var der et 
stærkt ønske om, at 
denne afdeling fik sit 
eget SU, der "vel at 
mærke skulle være et 

til det eksisterende 
sideløbende udvalg - 
og ikke et underud- 
valg". 

Ønsket blev behandlet 
i det daværende rå- 
jerns-SU, hvor man 
blev enige om at ud- 
skille et selvstændigt 
SU for maskinfabrikken. 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag 1984-12-06 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
sen. 

Tage Han= 

Tage Hansen bød vel- 
kommen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Arbejdstøjordningen 
BTev drøftet, og Sl 
var enige om, at der 
udarbejdes faste ret- 
nhingslinier både for 
fabrikken og for ude- 
arbejde for udleve- 
ring af arbejdstøj, 
herunder også skjor- 
ter, 
Henning Andersen ef- 
terlyste en ordning 
omkring termotøj på 
udearbejde. Han havde 
for Frede Jensen 
fremlagt et udkast 
til en aftale. 
Med hensyn til de 
2 klubber inden for 
smedene Havde Henning 
Andersen og Peder 
Christensen drøftet 
spørgsmålet. Man var 
interesseret i at be- 
vare de 2 klubber, 
bl.a. fordi man mente, 

at informationen var 
blevet bedre, efter 
at man i sin tid hav- 
de fået 2 klubber. 
Willy Kok svarede, at 
hvis de 2 klubber skal 
bevares, må ansvars- 
området for hver af 
tillidsmændene defi- 
neres helt klart, så 
man undgår misforstå- 
elser, fordi der er 
uklarhed om tilhørs- 
forholdet. Der må væ- 
re en klar skilleli- 
nie, der angiver til- 
hørsforholdet, når 
der arbejdes på fa-   

brikken, og når der 
arbejdes på udearbej- 
de. 
Frede Jensen pointe- 
rede, at det må være 
"hegnet", der er en 
naturlig skillelinie, 

Det må være tillids- 
manden på fabrikken, 
der varetager inte- 
resserne for de folk, 
der arbejder "inden 
for hegnet", selv om 
de måske er overflyt- 
tet fra udearbejde. 
Ligeledes må det være 
tillidsmanden på ude- 
arbejde, der våreta- 
ger interesserne for 
det mandskab, der ar- 
bejder uden for fa- 
brikkens område. 
Med hensyn til indgå- 
else af aftaler må 
det ligeledes være de 
respektive tillids- 
mænd, som er forhand- 
lingspartnere for 
hvert deres område. 
Peder Christensen og 
Henning Andersen 10- 
vede at udarbejde en 
redegørelse for med- 
lemmernes tilhørsfor- 
hold inden for de 2 
klubber, når der ar- 
bejdes på fabrikken 
og på udearbejde. 

Ledelsen udarbejder 
retningslinier for, 
hvilket område en 
medarbejder hører til 
ved flytning fra ude- 
arbejde til fabrikken 
og omvendt. 
Peder Christensen hen- 
stillede, at der i 
forbindelse med afske- 
digelser gives klar 
information, så at 
der ikke opstår mis- 
forståelser. 

Forskellige udvalg 

eee et af- 
oldt møde -11-29. 

Der forelå ingen   

spørgsmål til behand- 
ling på mødet. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1984-TT-15. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s57- 
den sidste SU-møde. 
Peder Christensen men- 
te, at budgetterne i 
år for de enkelte 
værksteder har været 
meget lave, således 
at deser blevet op- 
brugt, og hvis man øn- 
sker et stykke værk- 
tøj, får man besked 
på, at det må vente. 
Willy Kok svarede, at 
de indirekte omkost- 
ninger i år har været 
betydeligt højere, 

end der var kal- 
kuleret med. Det har 
derfor været nødven- 
digt at holde igen så 
meget som muligt, men 
selvfølgelig skal man 
have det nødvendige 
værktøj. Der vil bli- 
ve indført en stram- 
mere styring af de in- 
direkte omkostninger 
fremover ved hjælp af 
et nyt EDB-system. 
Peder Christensen øn- 
skede behandlingen af 
punktet om udsugnings- 
rør i hal P fremskyn- 
det. 
SU godkendte det på 
sidste møde fremsatte 
forslag til ferien 
for 1985. Med hensyn 
TIT at arbejde mandag 
den 23. december ind - 
ved optjening af den 
manglende tid - love- 
de Peder Christensen 
at give besked herom 
en af dagene. 

Ordre=- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 60 
mand i 12 uger (75 %), 
i maskinværkstedet til 
8 man uger



55 %) og i montage- 
enke redde HIT TF mand 

i uger (80 2). 
Udearbejde: På Rørdal 

er der beskæftigelse 
til 10 mand indtil 
uge 48, på Dania til 
6 mand indtTT videre, 
på DEF til 6 mand ind- 
til videre, på Stud- 
strup til 2 mand Ind- 
TIT videre og på Nor- 
den til 2 mand indti 
videre. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 2 mand i 
Algeriet, 1 mand i 
Grækenland og 4 mand 
i Ægynten indtil vi- 

dere samt til 1 mand 
i Ægypten i ca. 1 må- 

ned. 
Frede Jensen viste 
oversigter over be- 
skæftigelsen i de for- 
skellige afdelinger. 
I pladeværkstederne 
vil der være en stor 
nedgang fra uge 6/7, 
i maskinværkstedet er 
der en nedgang fra 
midten af januar, og 
i montageværkstedet 
vil der muligvis bli- 
ve flyttet nogle over 
fra maskinværkstedet 
i en periode. 
Willy Køk meddelte, at 
det på grund af ned- 
gangen i ordrehorison- 
ten vil blive nødven- 
digt at tilpasse vor 
kapacitet til de-or- 
dremuligheder, der 
kan findes. Så vidt 
man kan se i øjeblik- 
ket, kan det dreje 
sig om en reduktion 
på 25-30 medarbejdere 
Willy Kok oplyste, at 
der i forbindelse med 
det afgivne tilbud på 
bygning af søjleben 
til 2 borerigge er 
indledt et samarbejde 
mellem de 3 maskinfa- 
brikker for i fælles- 
skab at afgive et sam- 
let tilbud, der kan 
være mere interessant 
for kunden, fordi der 
kan blive tale om sær-   

deles store og tunge 
enheder. 
Der er store bestræ- 
belser i gang for at 
skaffe mere arbejde. 
Inden for skibsarbej- 
de og offshore-områ- 
det - ud over oven- 
nævnte - ser der ikke 
ud til at være større 
muligheder for øje- 
blikket. 
På forespørgsel fra 
Peder Christensen sva- 
rede Willy Kok, at 
der bliver gjort et 
stort og opsøgende 
arbejde med hensyn 
til produkter både 
fra FLS og andre. 
Willy Kok nævnte, at 

vor store styrke lig- 
ger inden for store 
ting til kraftværker, 
skibsværfter og off- 
shore, og med den nye 
hal M vil vi have fa- 
ciliteter, der gør os 
bedre rustet til at 
lave den slags 
Frede Jensen nævnte, 
at man har forsøgt at 
skubbe leveringstiden 
for nogle ordrer frem 
til efter nytår, da 
der er travlhed for 
øjeblikket, men det 
er ikke lykkedes. 
Med hensyn til monta- 
ser eee i Norge 
røftede man indgåen- 

de de forhandlinger, 
der har været ført om 
diæter og rejse, og 
hvor der ikke er op- 
nået enighed. Man gen- 
nemgik det fremsatte 
tilbud fra fabrikkens 
side og kravet fra 
medarbejderne. 
SU fandt, at der her 
er tale om en opgave, 
som Norden vil være 
særlig egnet til. 0gq- 
så under hensyn til 
beskæftigelsen frem- 
over er opgaven en 
nødvendig mulighed. 
På dette grundlag op- 
fordrede SU kraftigt 
til, at forhandlinger- 
ne blev ført videre, 
så enighed kunne op-   

nås. 
Willy Kok oplyste, at 
arbejdet med hal M 
skrider planmæssigt 
frem. 
Gruppearbejdet med 
UPS fortsætter. 
Tvan Hønge meddelte, 
at Nordens garanti- 
forpligtelser på Aal- 
borg-tårnet nu er ud= 

Tøbet. 
Ives er toger: Køre- 
ane for pladeværk- 

sted, plasmaskærean- 
læg i hal N, udvidel- 
se af el-installation 
i pladeværksted, vej- 
belægning fra betonvej 
til port (brænder- 

værksted). 

Eventuelt 

Peder Christensen syn- 
tes stadig ikke, at 
samarbejdet på fabrik- 
ken var tilfredsstil- 
lende, og opfordrede 
samtlige SU-medlemmer 
til at tænke herover 
til næste møde, så 
man kan finde frem ti 
et bedre samarbejde, 
hvor de store emner 
ikke glider helt ud 
i tågen. 
Willy Kok mente, at 
man har pligt til at 
se positivt på samar- 
bejdet, og det er et 
fælles ansvar for he- 
le SU. For øvrigt 
var det møde nr. 100 
i maskinfabrikkens 
SU. 

Næste mødeleder: 
Villy Jacobsen 

Mødet hævet kl. 19.00.



  

Ferie 1980 
Ferie i 1985 er fastsat som føl- 
ger: 

arb. - udb. - 

dage dage 
2. maj 1 1 

17. maj 1 1 

5. juni 1/72 1 

uge 28, 29 og 30 15 18 

24. december TÆ2 Wi 

27. december 1 1 

30. december 1 1 

31. december 1:42 1 

fri disposition 5 5 

s20d0n1 

24, december 
31. december 

1/2 dag arbejdsfri 
1/2 dag arbejdsfri 
1/2 dag arbejdsfri 

duleferie 
Fabrikken og kontoret er lukket 
på grund af ferie i tiden 24. de- 
cember - 31. december., begge dage 
incl. 

Stof til marts-nummeret af 
NORDEN-OBS skal være redaktionen 
i hænde senest 14, februar.   

Personalla 

Udlært 

1984-11-17: 

Danny Holst 
udlært som 

      

pladesmed 

Jubilæum 

25 år: 

= Steen Høyby 
Pedersen 
1985-03-21 

Fødselsdag 

ber S , vend Aage 
END Nielsen 
Øv fylder 60 år 
i 1985-01-26 

FONA ene



Desværre … 
men året som praktikant her på 
Norden er ved at være gået. Det 
har været et meget indholdsrigt 
år, i hvert tilfælde for mit ved- 
kommende. Hver dag har været en 
prøve for mig på grund af de, som 
før nævnte, enorme udfordringer 
inden for opbygning af de respek- 
tive EDB-systemer, som køres her 
i planlægningsafdelingen til op- 
følgning af produktionen samt 
afsendelsen. 

Jeg vil sige, jeg fornemmer ikke 
kun at have været elev her, men 
egentlig en medarbejder mellem 
I andre. Det har givet en styrke 
til selvtillid og et livsmod til 
fremtiden, hvilket jeg er jer me- 
get taknemmelig for. 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg 
gerne udtrykke min taknemmelighed 
for Willy Kok”s uvurderlige tål- 
modighed med at lære mig grund- 
regler for forståelsen af EDB- 
opbygning samt brug heraf. 

Dette omfangsrige indblik i den 
teknisk styrede verden har givet 
mig mere lyst og nysgerrighed i 

den retning. Jeg har derfor søgt 
om optagelse på Aalborg EDB Skole 
med start til august 1985 efter 
en forhåbentlig vellykket endt 
eksamen på Teknisk Skole. 

EN TING ER SIKKERT: Jeg vil sige 
tak for dette år, med håb om even- 
tuelle henvendelser hvis jeg kan 
give en hånd med. 

Marianne 

Kundskab er det, du opnår, når 
du læser de små bogstaver i en 
kontrakt Erfaring er, hvad 
du opnår, hvis du ikke gør det.   

sport 
Som nævnt i forrige nummer af 
OBS har vi deltaget i forskelli- 
ge indendørs turneringer i fod- 
bold, og det er blevet til pæne 
resultater. 

Ikke mindst. vort old boys-hold 
har klaret skærene i bedste stil, 
med to puljesejre ud af tre mu- 
lige. En mindre sølvpokal vandt 
holdet i Vadumhallen, og et flot 
messingfad blev det til ved 
Aalborg Firmasports turnering 
i Stadionhallen. 

Bordtennis- og badmintonholdet 
kører på fuldt tryk, men stadig- 
væk mangler vi damer i badminton- 
afdelingen. 

Indtrufne ulykker: 
Badminton: Randi Andersen måtte 
trække sig ud af kampen mod 
Andelsbanken med en sprængt 
akillessene og har stadigvæk 
benet i gips på 5. uge. 
Hændelsen skyldes: for hurtigt 
benarbejde. 

Calle 

  

Nogle mænd har gaver med til 
deres koner, når de har været 
til kongresser . medens an- 
dre ikke har noget at skjule.


