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Farvel til hal L 

For nylig blev hal L revet ned. Efter at have været med i krigen 
som værnemagtsbiograf i Silkeborg - og efter yderligere 30 år på 
NORDEN var den gamle træbarak udtjent. Den blev efter krigen an- 
skaffet som fabrikslokale for Danydea - et FLS-selskab, der frem- 
stillede sødetabletter og gelatine lige vest for NORDEN. Inden da 
havde den været brugt til at huse tyske flygtninge, oa det var der- 
for vanskeligt at få has på de mange lopper. I 1948 blev barakken 
flyttet ind på fabrikken som garage for mobilkraner og læssemaski- 
ner. I 1968 blev den overtaget af maskinfabrikken. 

Nedrivningen er et led i bestræbelserne på at få saneret gamle od 
utidssvarende NORDEN-bygninger og derved opnå et forbedret fabriks- 
lay-out.
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Henning Andersen 
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Redaktionssekretær 
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Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

samarbejdsudvalg 
Torsdag 1985-06-13 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Willy Kok. 

Willy Kok bød velkom- 
men. 

Mødet indledtes med, 
at Ole Nielsen gav 
SU-medlemmerne en re- 
degørelse over forslag 
til den forestående 
kloakering på Nordens 
område, der er blevet 
pålagt af kommunen. 
Første etape af klo- 
akeringen skal påbe- 
gyndes i 1985, og he- 
le kloakeringen skal 
være afsluttet inden 
udgangen af 1986. 

Samarbejdet 

SU drøftede samarbej- 
det, og hvordan man 
kunne komme videre. 
Gruppe b mente, at de 
problemer, der har væ- 
ret, fortsat eksiste- 
rer mere eller mindre 
Frede Jensen henviste 
til det i efteråret 
foreslåede møde, hvor 
man ville samle en del 
af mestrene samt nogle 
fra klubberne og afde- 
lingsudvalgene og så 
drøfte de konkrete 
ting, der blev bragt 
frem. Dette møde blev 
imidlertid ikke af- 
holdt. 
Willy Kok mente, at 
det var vigtigt at få 
problemerne frem og 
få dem drøftet. 
Peder Christensen hen- 
viste til forskellige 
problemer, der havde 
været. F.eks. havde 
man for 1 1/2 år si- 
den en rimelig og for- 
nuftig ordning omkring 

efteruddannelsen, 
hvilket resulterede i,   

at der på et tidspunkt 
var en rimelig god 
dækning af svejsere, 
men denne ordning op- 
hørte, og samtidig fik 
man mere svejsearbejde 
ind. Svejseuddannelsen 
kom til at ligge stil- 
le, da den nye ordning 
om AUD blev indført, 
og det resulterede i, 
at man begyndte at an- 
sætte svejsere efter 
behov. Man havde også 
ønsket et svejsetil- 
læg, men det blev af- 
slået. Sådanne ting 
skaber en negativ 
holdning. Når der ta- 
ges nye opgaver ind, 
må man også være op- 
mærksom på, at der 
samtidig vil opstå nye 
krav til personalepo- 
litikken. 
SU drøftede spørgsmå- 
let omkring BOP, der 
blev fjernet fra fa- 
brikken for at blive 
færdiggjort til tiden, 
hvilket også har be- 
tydet ekstra udgifter. 
Man diskuterede akkor- 
der og bonussystem, 
hvor Henning Andersen 
mente, at hvis der er 
større krav til det 
arbejde, der skal ud- 
føres, må der betales 
mere for det i værk- 
stedet. 
Frede Jensen ønskede, 
at man på forhånd kun- 
ne snakke mere sammen 
om antallet af timer, 
der indgår i et be- 
stemt stykke arbejde. 
Bent Pedersen mente, 
at når man tager spe- 
cialopgaver ind, skal 
der gives tillæg for 
bestemte ting, så det 
kan stå helt fast fra 
begyndelsen. 
SU drøftede endvidere 
afskedigelser og kon- 
traktansættelser. 
Frede Jensen mente, at 

det ville være fordel-



agtigt, at man i så- 
danne tilfælde aftal- 
te et møde med de di- 
rekte implicerede, 
hvor man kunne snakke 
om disse spørgsmål. 
Willy Kok nævnte, at 
fabrikken har ønske 
om en jævn og stabil 
beskæftigelse, men 
forholdene er blevet 
betydeligt mere stram- 
me udefra. Mange af 
de opgaver, vi kan gå 
ind i, skal udføres 
med meget kort leve- 
ringstid, og ordreho- 
risonten bliver ikke 

væsentligt længere 
herved. 
N. Aa. Nørgaard nævn- 

te, at det var vanske- 
ligere at arbejde med 
en højere agennemsnits- 
anciennitet ved den 
svingende ordretil- 
gang. 

Beskæftigelsen 

Frede Jensen udlevere- 
de oversigter over be- 
skæftigelsen til SU- 
medlemmerne. Oversig- 
terne viser en meget 
brat nedgang fra uge 
Så. 
Der kan opstå den si- 
tuation, at samtidig 
med, at vi må lade 
opsinelser gå ud, skal 
der udføres overarbej- 
de, eller vi må tage 
nogle ind udefra. 
Der arbejdes med en 
hel del tilbud, hvor 
arbejdet ligger lige 
efter ferien, bl.a. 
tilbud på transport- 
apparater til et norsk 
firma. 
Det tilstræbes at få 
et par svejsekurser i 
gang efter ferien. 
Man har forsøgt at få 
nogle ordrer udskudt, 
men det er vanskeligt, 
da det som regel er 
arbejde, der skal væ- 
re færdigt til et be- 
stemt tidspunkt. 
Gruppe b mente, at fe- 

rielukning i 3 uger   

også spillede en rolle 
med hensyn til beskæf- 
tigelsen, men der er 
ikke sagt nej til or- 
drer på grund af feri- 
en. 
SU var enige om at 
holde et møde om ca. 
14 dage for at se på 
beskæftigelsessitua- 
tionen og prøve at 
finde frem til, hvad 
der kan gøres. 

Eventuelt 

Regnskabet for 1984 
blev udleveret til 
SU-medlemmerne, der 
blev bedt om at se 
herpå inden næste SU- 
møde, hvor man så kan 
stille spørgsmål i 
forbindelse med regn- 
skabet. 
Willy Kok gjorde op- 
mærksom på den kampag- 
ne, der finder sted 
for øjeblikket med 
hensyn til antagelse 
af unge mennesker og 
lærlinge, og opfordre- 
de lærlingeudvalget 
til at undersøge, om 
vi kan gøre mere. 
Peder Christensen men- 
te ikke, der blev 
gjort nok for at hen- 
lede opmærksomheden på 
Nordens eksistens. 
Hilly Kok svarede, at 
det er noget, man ar- 
bejder med, og fremvi- 
ste foreløbige skitser 
til et vartegn - et 
logo. Nordens "gamle" 
isbjørn indgår heri. 
Peder Christensen fo- 
respurgte, om man i 
lighed med sidste år 
kunne låne fabrikkens 
faciliteter til et ar- 
rangement for medar- 
bejderne med familie, 
hvilket Willy Kok 10- 
vede at se velvilligt 
på samtidig med, at 
han foreslog, at ar- 
rangementet kom til at 
omfatte samtlige an- 
satte i virksomheden. 

Mødet hævet kl. 18.30.   

Kantine- 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1985-06-04. 

1. Der påmonteres 
thermostatventiler 
på radiatorer i 
omklædningsrum. 

2. Det overvejes at 
udskifte 54 stk. 
gamle omklædnings- 
skabe, når disse 
kan bevilges. 

3. Det undersøges, om 
det er muligt at 
gøre gulvet i ba- 
derum mere skrid- 
sikkert. 

4. Der vil blive fo- 
retaget bekæmpelse 
af myrer i omklæd- 
ningsrummene. 

5. Blomsterkasser i 
spiselokalet vil 
blive omplantet. 

Stof til september- 

nummeret af NORDEN-= 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 15. august.



| praktik som tekniske assistenter 
Redaktionen har atter i år bedt vore praktikant-piger udtale sig om 
deres mening om forholdene på NORDEN, efter at halvdelen af prakti- 
kanttiden er gået. Det er den nu for Marianne Haustorp og Karin 
Ulbjerg, og redaktionen kan glæde sig over følgende indlæg: 

  

Marianne og Karin 

Vor uddannelse som tekniske assi- 
stenter består af 1. semester på 
1/2 år med teori på Teknisk Skole, 
hvor fagene er bygge-teknologi og 
-tegning, maskin-teknologi og 
-tegning, matematik og naturlære 
samt driftsteknik. Disse fag er 
grundlæggende for vor praktik- 
periode på 1 år, hvor vi får ind- 
blik i en virksomheds drift og 
inden for hver vor faglige inte- 
resse, På 2. semester på 1/2 år 
er undervisningen helt koncentre- 
ret omkring den linie, som man 
har valgt, enten det er drifts-, 
maskin- eller byggelinien, i mod- 
sætning til 1. semester, som er 
mere generelt. 

Interessen for denne tekniske ud- 
dannelse er bl.a. opstået på 
grund af den meget store udvik- 
ling inden for teknikken. Karins 
interesse ligger inden for drifts- 
økonomien og organisation. Mari- 
annes interesse ligger inden for 
tegning og konstruktion. Vi reg- 
ner begge to med at fortsætte med 
en videreuddannelse, hvor vi øn- 
sker at bruge teknisk assistent- 
uddannelsen som springbræt. 
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Marianne: 

Mit arbejde på NORDEN har indtil 
nu været meget afvekslende. Jeg 
har tegnet på konstruktioner til 
Norsk Hydro, en del til DEF og 
nogle få værkstedstegninger til 
Ain Touta. Derudover står jeg for 
de værkstedstegninger, der kommer 
udefra. Når der har været ar- 
bejdsløshed på tegnestuen, har 
jeg været i driftsafdelingen og 
forsendelsen, hvor jeg har hjul- 
pet til med beregning af vægte 
og priser. 

Karin: 

Mit daglige arbejde består af 
mange rutineprægede opgaver, de 
ugentlige og månedlige rapporter. 
Af rapporter findes der produk- 
tionsrapport, leveringsrapport, 
inspektionsliste, belastnings- 
skema o.m.a. De fleste af rappor- 
terne laves på EDB. Dette blev 
indført i efteråret 1984 og er 
til stor hjælp, dog skal der man- 

ge oplysninger ind, oma hvad der 

kommer ud skal kontrolleres, så



arbejdsmængden er den samme som 
før, blot på en anden måde. Ud 
over de rutineprægede opgaver er 
der også mange enkel-opgaver som 

at renskrive breve og skemaer på 
maskine. 

Da praktiktiden er en væsentlig 
del af vor uddannelse, sætter vi 
pris på, at også NORDEN giver mu- 
lighed for at få en uddannelse med 
et rigt indhold af såvel teori som 
varierede opgaver i praksis. 

Karin og Marianne 

Ferielotteri 
Følgende er udtrukket som vindere 
i ferielotteriet 1985: 

1164 Egon Olesen 
1175 Bjarne H. Jensen 
1190 Hans Jørgen Kristensen 
1330 Freddy Larsen 
1492 Ole Dahl 
1842 Peder Holst Larsen 
2192 Henrik Lentz 
2413 Niels Chr. Nielsen 
2446 Leif Hansen 
2601 Jens Jørgen Pedersen 
2774 Bent E. Kristensen 
3010 Erik Koldkjær 
3242 Eilif Simonsen 
3312 Henry Pedersen 
3345 Torben K. Kristensen 
3430 Bjarne M. Pedersen 
3463 Henrik T. Christensen 
3721 Erik Gregersen 
3776 Palle Andersen 
4034 Svend Olesen 
4896 Jens Jørgen Nielsen 
5095 Arne F. Andersen 
6134 Christian Petersen 
6414 Svend H. Grau   

6591 Kurt Mortensen 
6602 Thorkild Thomsen 
6613 Jens V. Nielsen 
6635 Regnar R. Sørensen 
6646 Michael Andersen 
6683 Ejner Poulsen 
6731 Preben Bæhrenz 
8654 Per Kristensen 
8665 Claus A. Thomsen 
8691 Jørgen H. Christensen 
8702 Torben Kristensen 
8713 Bjarne Lund 
8724 Claus J. Jensen 
8735 Jens H. Sørensen 
8746 Henning B. Ørbæk 

 



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1985-05-23 kl. 15.40. 

Deltagere. 
ViITTy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Birgit Clausen (sekre- 
tær) 

Gæster. 
Peder Holst Larsen 
Hardy Nielsen 

Frede Jensen bød vel- 
kommen, specielt til 
gæsterne fra udear- 

bejde. 

Punkter fra sidst. 

Der blev udtrykt til- 
fredshed med de før- 
stehjælpskurser, der 
nu er i gang på hen- 
holdsvis Rørdal og 
Civilforsvarsskolen. 

Med hensyn til pro- 
blemet med manglende 
varme i brænderværk- 
stedet er Dantherm 
blevet anmodet om at 
se på sagen. 

Uanmeldt inspektion. 
et skal indskærpes, 

at uanmeldt inspek- 
tion foretages i god 
tid inden SiU-mødet. 

Man anmoder om, at 
mærkning af løftegrej 
foretages på samme 
sted på grejet. 
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Intrufne ulykker. 

1985-02-21, hal K: 
Håndtering af auto- 
klavevogn. Efter at 
autoklavevognen er 
vendt, vil tilskade- 
komne lægge et stykke 
tømmer under vognen, 
men stroppen glider, 
hvorved han får højre 
hånds langfinger i 
klemme. 
Fravær: 16 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1985-02-26, hal Kk: 
Pakning af lamelføde- 
bånd. Tilskadekomne 
skubber med hånden en 
aksel, der er ophængt 
i kranen. Hånden gli- 
der, og akslen kører 
tilbage og rammer til- 
skadekomne i bryst- 
kassen. 
Fravær: 8 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1985-03-08, hal R: 
Montage af elevator- 
overdel. Ved smøring 
af labyrinttætning 
kørte tilskadekomne 
rundt med akslen og 
lod højre hånds pege- 
finger slæbe på rin- 
gen, hvori der er bo- 
ret et fastspændings- 
hul, som fingeren 
smuttede i, hvorved 
den blev læderet. 
Fravær: 18 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 

hed.     

1985-03-09, hal P: 
Arbejde med vinkel- 
sliber. Under slib- 
ning med vinkelsliber 
i rørstykke snubler 
tilskadekomne, hvor- 
ved han sliber sig i 
venstre hånd. 
Fravær: 6 dage. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1985-04-30, hal N: 
Valsning af plader 
for skærme. Ved vals- 
ning af plader stod 
tilskadekomne ved 
bagsiden af valsen og 
fik venstre lillefin- 
ger i klemme mellem 
emne og undervalse. 
Fravær: 11 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 1 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
af sikkerhedsbøger. 
Vedrørende udearbejde 
Når der igen skal 
startes op på Rørdal, 
skal materiellet gen- 

nemgås. 
Ellers 
rer. 

ingen kommenta- 

Eventuelt. 

Sikkerhedsudvalget er 
enige om, at det hen- 
stilles, at vejene på 
fabriksområdet udbed- 
res. 

Der efterlyses regler



  

for arbejde med fug- 
ning. Sikkerhedsgrup- 
pen i hal P vil un- 
dersøge sagen. 

Det indskærpes, at 
kranen, når den har 

været anvendt, igen 
låses af til max. 
5 tons. 

Angående sikkerheds- 
plakater vil Jørgen 
Kristensen og Birgit 
Clausen undersøge, 
hvad der findes af 
plakater til ophæng 
rundt om på fabrikken. 

Der er søgt og givet 
dispensation til en 
mindre specialopgave, 
hvori der indgår as- 
best. 

Mødet hævet kl. 15.45. 

Legat 

Ved en højtidelighed 

i København mandag 
den 6. maj fik Jens 
Needsgaard overrakt 
en legatportion af 
"Familien Kjærs Fond" 
som en anerkendelse 
for flid, initiativ 
og interesse for på- 
lagte opgaver.   

Personalla 
Udnævnelse . Udlærte 

  

1985-04-17: 

Henrik Pedersen ud- 
lært som pladesmed 

  

1985-05-08: 

Tommy Nielsen udlært 
som pladesmed 

    

Ole Nielsen er fra 

1985-04-01 udnævnt 
til indkøbschef. 

Personale 

X 

Carl-Johan Jensen er 
fra 1985-04-01 ansat 
som produktionstekni- 
ker i oladeområdet. 

  

     
Øl i 

Bendt Kjærsgaard er 
fra 1985-04-01 ansat 
som indkøbsassistent. 

É



Sport 
FLS-TURNERINGEN 

Finalekamp i FLS-M Idrætspark 
  

Turneringen blev i år udvidet. med 
et hold mere på Sjælland. Vi by- 
der Faxe Kalk velkommen i klub- 
ben og håber, I må få gode tradi- 
tioner og oplevelser. 

Det er dejligt at se, der bliver 
flere hold til den sport, der går 
under navnet fodbold (22, der lø- 
ber efter en bold?). 

Kampen var i år henlagt til FLS-M 
da de var blevet vinder på Sjæl- 
land ved at slå Hovedkontoret 
2-0 og Faxe 3-2. 

Modstanderen skulle findes i 
Nordjylland, hvor der også var 
3 hold: 

Pedershaab - Rørdal 5=g 
Norden - Rørdal 1-4 
Norden - Pedershaab 0-3 

Vinder blev Pedershaab. Til lyk- 
ke. God tur. 

Turen startede med fly torsdag 

morgen fra Aalborg Lufthavn 
kl. 7.20. Vi blev vel modtaget i 
Københavns Lufthavn af ledere fra 
FLS-M, hvor vi skulle indtage den 
store og dejlige morgenmad, inden 
kampen skulle begynde kl. 9.15. 

Det blev ikke den store kamp, som 
vi jyder havde håbet på. 

Ferielukning 
Fabrikken oq 
kontoret er 
lukket på 
grund af som- 
merferie i 
tiden 7. - 
28. juli. 

  
  

Pedershaab startede meget usik- 
kert. Deres. afleveringer var en- 
ten for lange eller for korte. 
Det ville ikke rigtig hænge sam- 
men. FLS-M overtog mere og mere 
af spillet. Det så ikke godt ud 
for jyderne, 1-0 ved halvleg. 
FLS-M startede 2. halvleg, som de 
sluttede. De overtog mere og mere 
af spillet, uden at Pedershaab 
kunne stille noget op, så kampen 
endte 3-0 til FLS-M. Til lykke. 

Efter en dejlig frokost i kanti- 
nen og overrækkelse af pokalen, 
som Rørdal havde vundet i 1984, 
skulle vi ud at se endnu en fina- 
le, nemlig Lyngby-Esbjerg i 
Idrætsparken (hvem sagde: fod- 
boldidioter, at I gider). 

Det blev en stor oplevelse, og 
humøret var højt, selv om Peders- 
haab havde tabt. Det blev en god 
kamp, som Lyngby vandt med 3-2. 

Efter kampen havde FLS-M arrange- 
ret en bus, som kørte os til Ti- 
voli, hvor vi kunne prøve gynger- 
ne og karrusellerne m.m., inden 
turen gik til Nordjylland kl. 
20.15 med fly. 

Vi vil endnu en gang takke FLS-M- 
folkene for det store arbejde, de 
havde lagt for dagen, oa ønsker 
til lykke med pokalen. Næste år 
skulle den gerne returnere til 

Aalborg. 

Flemming Asp - Palle Andersen 

OBS ØNSKER HER- 

MED SINE LÆSERE


