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NYT BOMÆRKE. 

På SU-møderne har det ofte været drøftet, hvorledes 
NORDEN kan præsentere sig mere markant over for of- 
fentlighed og kundekreds. 

Som resultat af disse overvejelser er det nu vedta- 

get at modernisere virksomhedens bomærke med henblik 
på en kraftigere fremhævelse af NORDEN-navnet. Det 
aenle NORDEN-symbol - isbjørnen - vil indgå i det ny 
ogo. 

Bomærket vil i den nærmeste fremtid blive indført på 
brevpapir og annoncering m.m. 
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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   

Åbent hus 
på NORDEN 

Maskinfabrikken NORDEN 
holdt lørdag den 3. 
august åbent hus for 
ansatte med kone og 
børn. 

Festudvalget startede 
lørdag formiddag med 
at ordne indkøb og 
anretning til bespis- 
ning af de 160 til- 
meldte. Desværre svig- 
tede vejrguderne os, 
så mens regntunge 
skyer trak op omkring 
05, besluttede vi os 
for at benytte kanti- 
nen og forberede os 
på, at det ville bli- 
ve indendørs, aktivi- 
teterne ville foregå. 

Den til lejligheden 
fremskaffede grill 
blev kørt ind i et af 
værkstederne og kulle- 
ne lagt i, 21 kg gik 
der, men så var den 
også god for grilning 
af 250 koteletter og 
400 pølser + flutes. 

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 børnene, 

der fik demonstreret, 
hvordan kraner, løf- 
tevogne og andet ma- 
teriel virkede. Bud- 
cyklerne stod til fri 
disposition, og dem 
var der virkelig rift   

om. 

Efter rundvisningen 
samledes vi i kanti- 
nen, hvor NORDEN var 
vært med is, øl og 
vand. Vejret klarede 
nu op, så vi kunne få 
grillen ud i det fri 
og gøre klar til be- 
spisning. 

Det viste sig hurtigt, 
at vejret ikke havde 
ødelagt hverken humør 
eller appetit, så al 
indkøbt mad blev for- 
tæret. Vi må konsta- 
tere, at det også i 
år blev en dejlig og 
vellykket dag på NOR- 
DEN. 

Herefter gik det så 
hjemad til en større 
vask af de deltagende 
børn, som bar tydeli- 
ge spor af en legedag 
på NORDEN. 

Festudvalget takker 
NORDEN som vært og 
deltagerne for det 
gode humør. Godt vi 
havde NORDENS hygge- 
pianist Calle med; 
der var lige vejr til 
en svingom. 

Vi håber, at ideen 
vil blive ført videre, 
så vi kan sige på 
gensyn i 1986. 

FESTUDVALGET



NORDEN's regnskab for 1984 
NORDENS årsregnskab indgår i 
FLS” regnskab, hvori også den 
samlede selskabsskat beregnes. 
NORDENS resultat i årsregnskabet 
er altså før skat. 

Den væsentlige forøgelse af omsæt- 
ningen i forhold til 1983 er ikke 
resulteret i samme stigning i dæk- 
ningsbidraget. Årsagen hertil må 
ses i relation til det pressede 
salgsprisniveau med betydelige 
rabatter på FLS-prislisterne og 
til den skærpede konkurrencesitu- 
ation i almindelighed. 

Som et led i bestræbelserne på at 
imødegå den skærpede konkurrence- 
situation har NORDEN i 1984 føor- 
bedret sine produktionsfacilite- 
ter med omlægning og modernise- 
ring af en svejsehal, således at 
effektiv produktion af større em- 
ner nu kan udføres og herved for- 
bedre mulighederne for at opnå 
ordrer på skibs- og offshore- 
området. 

Det gennemsnitlige antal beskæf- 
tigede personer i 1984 har som i 
1983 været 214 mand. Som lønnin- 
ger er der i alt udbetalt 
kr. 320 mo (1983: 31.2 Mo). 
I 1985 forventes en beskæftigelse 
af nogenlunde samme størrelse som 
i 1984. 

Ordrebeholdningen ved udgangen af 
1984 er opgjort til 36,8 mio mod 
48,1 mio i 1983. 

  

Uddrag af regn- 1,000 kr. 
skabstallene 1984 1983 

Omsætning 88.880 61.312 

Arbejde under 
udførelse 12.930 14.799 

Præsterede ti- 
mer 332.000 319.000 

heraf produk- 
tive 248.000 240.000   

1984 — 1983 
De produktive 
timer består af: 

FLS-ordrer 73 % 72 % 

Egne kunder 27 % 28 % 

Som tidligere nævnt har det pres- 
sede salgsprisniveau bevirket en 
nedgang i dækningsbidraget, og vi 
må nu i højere grad tilstræbe, at 
kapacitetsomkostningerne er nøje 
afpasset med det aktuelle aktivi- 
tetsniveau, således at NORDENs 
nulpunkt og risikomargen kan be- 
væges i den rigtige retning. Ne- 
denstående kurve viser udviklin- 
gen med hensyn hertil. 

I budgettet for 1985 regnes der 
med et aktivitetsniveau af nogen- 
lunde samme størrelse som i 1984, 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1985-08-22 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Willy Kok. 

Willy Kok bød vel kom- 
men. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Der vår ingen spørgs- 
mål til det på sidste 
møde udleverede regn- 
skab for 1984, der 
viser et bedre resul- 
tat end for 1983, 
hvilket delvis skyl- 
des, at nogle arbej- 
der udført i 1983 er 
blevet faktureret i 
1984. Der regnes med, 
at resultatet for 1985 
vil svare til budget- 
tet. 
Arrangementet den 3. 
august for medarbej- 
derne med familie bTev 
en succes, 

Forskellige udvalg 

KA NEJREUSN STS ET af- 
oldt møde -08-13 

Kantineudvalget vil 
forsøge at løse 
spørgsmålet vedrøren- 
de det glatte gulv i 
baderummet. 
Spørgsmålet om kloake- 
ring for selskabsloka- 
lerne er under over- 
vejelse; 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde s1- 
den sidste SU-møde 
bortset fra udearbej- 
de. 
Med hensyn til fremti- 
dige investeringer 
foreslog Peder Chri- 
stensen, at der bli- 
ver kigget nærmere på 
maskinparken, således 
at maskinerne bliver 
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udskiftet og erstattet 
med nye, inden de bli- 
ver for gamle, hvor- 
ved der spares penge 
på eftersyn og repa- 
rationer. Det samme 
gælder alle hjælpe- 
værktøjerne. Samtidig 
vil fabrikkens konkur- 
rencedygtighed blive 
større. 
Willy Kok var enig i, 
at det gælder om at 
være så godt udrustet 
som muligt, men nye 
maskiner har også om- 
kostninger i en stør- 
re forrentning og af- 
skrivning. 
Frede Jensen gjorde 
opmærksom på, at der 
er mange ting, der 
spiller ind. F.eks. 
arbejdes der for øje- 
blikket på sandblæs- 
ning og overfladebe- 
handling, ligesom der 
også på budgettet er 
kloakering samt veje, 
der skal istandsættes. 

Ordre= og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigerse til 60 
mand i 8 uger (90 %), 
i maskinværkstedet til 
8 man uger 
(70 %) og i montage- 
værkstedet til 4 mand 
1 uger (80 %). 
Udearbejde: På Rørdal 

eskæftigelse 
til 4 mand i 5 uger, 
på DEF til 1 mand. ind- 
til videre, på Dania 
til 9 mand indtTT vT- 
dere og på Norsk Hydro 
til 13 mand 1 5 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
lande eskæf- 
TigeTse til 1 mand i 
Algeriet i 6 måneder, 

1 mand i Tyrkiet i 6   

måneder og 4 mand i 
Ægypten indtil videre. 
Frede Jensen oplyste, 
at der er stor akti- 
vitet med hensyn til 
at give tilbud. Der 
arbejdes for øjeblik- 
ket på et meget stort 
tilbud, der skal ind- 
gå i et FLS-tilbud på 
total leverance og 
opstilling. Ligeledes 
gennem FLS arbejdes 
der på tilbud på frem- 
stilling og montage 
af filtre til et 
kraftværk, og vi har 
givet tilsagn om at 
påtage os montage af 
meget store enheder i 
forbindelse med af- 
svovlingsanlæg på 
kraftværker, som en 
vedtaget rammelov kræ- 
ver, og som FLS sat- 
ser meget på. Også 
tilbud på skibssek- 
tioner til et skib 
til Tanzania er inde 
i billedet for øje- 
blikket. 
Frede Jensen spurgte 
b-gruppen, om man vil- 
le være med til at 1a- 
ve en aftale med hen- 
syn til opgaven med 
filtre, hvilket 
b-gruppen var villige 
til. 
Frede Jensen oplyste, 
at med hensyn til 
Kina-ordren til FLS 
håber man at få nogle 
arbejder fremskyndet. 
er E Plade- 
valse 1 ha » projek- 
teringsudgifter vedr. 
detailkloaksystem, 
kloakarbejder, C02 
Migatronic. 

Ferien 1986 

Peder Christensen fo- 
respurgte, om man fra 
ledelsens side har 
overvejet en anden fe- 
rielægnina end den fa- 
ste ferielukning i 3 
uger. Fra medarbejder- 
nes side kunne man øn- 
ske fast ferielukning



i 14 dage og mellem 
jul og nytår, så det 
blev mere valgfrit 
med hensyn til den 3. 
uge, enten før eller 
efter den faste ferie. 
Hvis man kunne mærke, 
at der var en velvil- 
je fra ledelsens si- 
de til at kigge mere 
på det, kunne der væ- 
re andre muligheder, 
hvor man f.eks. kunne 
have en fast 14-dages 
lukning og så lave en 
ferieplan for resten. 
Det kunne man så kom- 
binere, så man kunne 
opspare til ekstra 
ferie. Man kunne op- 
spare timer i et kvar- 
tal, hvor der er 
travlhed, og så bruge 
dem i et andet kvar- 
tal, hvor der ikke er 
så meget arbejde. 
SU drøftede ferielæg- 
ningen. 
Willy Kok foreslog, 
at man tænkte over de 
fremsatte synspunkter 
til næste SU-møde, 
men fabrikkens tarv 
må komme i første 
række. 

Eventuelt 

Peder Christensen 
takkede, fordi virk- 
somheden ville være 
vært ved arrangemen- 
tet den 3. august, 
som han håbede ville 
blive en tradition på 
fabrikken, og i så 
fald ville han opfor- 
dre endnu flere til 
at møde op. 
Willy Kok oplyste, at 
det er hensigten lige- 
som tidligere at sen- 
de medarbejdere til 
Herning-Messen. 
WilTy Kok nævnte det 
påtænkte logo for fa- 
brikken. Dette logo 
vil nu blive sat i 
kraft, og. man vil 
forsøge at lave en 
slags kampagne der- 
over.   

I denne forbindelse 
omtalte Willy Kok AUC- 
studerende, der tidTi- 
gere p orden har 1a- 
vet deres eksamensop- 
gaver omkring forhol- 
dene på fabrikken, og 
der er kommet ganske 
gode impulser frem. 
AUC vil besøge Norden 
for at se, om vi kan 
tage nogle studerende 
ind til at kigge på 
vor strategi og lave 
projekter. 
Peder Christensen øn- 
skede arrangeret en 
studietur for SU- 
medTemmerne, hvortil 
Willy Kok svarede, at 
det vil man se velvil- 
ligt på, og efterlyste 
forslag til en sådan 
tur. 

Næste mødeleder: 
Villy Jacobsen. 

Mødet hævet kl. 17.20 

  

- Jeg kan ikke holde ud 
at se dig så overbebyr- 
det med arbejde! Gider 
du lige hjælpe mig med 
at vende mit skrivebord?   

Kanting- 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1985-08-13. 

1. Der er stigende 
problemer med at 
få nøgler til om- 
klædningsskabe re- 
tur i forbindelse 
med fratrædelser. 

2. Der klages over 
mangelfuld rengø- 
ring i velfærdsbyg- 
ningen. Der vil 
blive set på pro- 
blemet af Ole Niel1- 
sen. 

3. Varmdrikkeautoma- 
ten i kantinen er 
opslidt og vil bli- 
ve udskiftet. 

På rejs 
BULGARIEN 

Bent Sønderby Larsen 
er 22. august rejst 
til BULGARIEN. Varig- 
hed ca. 1/2 år. 

MEXICO 

Gunnar Skovsqaard Pe- 
dersen er 19. august 
rejst til MEXICO. Va- 
righed ca. 1 måned.



Ulykkesstatistik 
1982 - 83 - 84 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

. Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1984 1983 1982 1984 1983 1982 11984 1983 1982 
  

Akkordarb. 203.862 160.980 229.211 15 9 19 138 100 161 

Tidlønsarb. 128.487 118.472 123.235 6 0 vd 37 0 10 

Tilsammen 332.349 279.452 352.446 21 9 21 175 100 171 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 
  

  

  

Ulykkesfrekvens Fravær 

1984 1983 1982 1984 1983 1982 
Norden: 

Akkordarb. 73,6 55,9 82,9 5.4 5,0 BB: 

Tidlønsarb. 46,7 0,0 16,2 2£3 0,0 0,6 

Tilsammen 63,2 32,2 59,6 4,2 2,9 3,9 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 5745 48,7 38,8 4,2 2,9 2,3 

Tidlønsarb. 44,5 43,0 32,8 2,9 330 257 

Tilsammen 47,8 44,8 34,5 3,4 3,0 2,7 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 57,5 48,7 38,8 4,2 2,9 2,3 

Tidlønsarb. 44,5 43,0 32,8 2,9 3,0 Rg 

Tilsammen 47,8 44,8 34,5 3,4 3,5 27   
Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

Eksempel, akkordarb.: Er re es 7346 

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

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

Eksempel, akkordarb.: 4138 x 8) x 1000 … 5 4



Telefax 
Så kom "den" til NOR- 
DEN, atter et skridt 
i den rigtige ret- 
ning - med hensyn til 
ny teknologi. Telefax 
er en form for kopi- 
maskine, som er til- 
køblet telefonnettet 
og giver os mulighed 
for at modtage eller 
sende skriftlige med- 
delelser fra og til 
vore forretningsfor- 
bindelser. 

Der forekommer mange 
telefonforespørgsler, 
som bliver skrevet 
ned - fejlmulighed. 

Hvis du skal låne, så lån 
af en pessimist ... Han 
venter alligevel ikke at 
få noget igen. 

  

Telefonforespørgsler 
bliver besvaret pr. 
telefon - fejlmulig- 
hed. Disse forespørgs- 
ler kan nu sendes 
frem oa tilbage på 
tryk, men stadigvæk 
pr. telefon (telefax), 
således at telefonens 
hurtighed og den 
skrevne meddelelses 
sikkenhed bevares, 
men samtaleafgiften 
bliver væsentligt 
mindre! 

Telefax-nummeret 
bliver (08) 13 36 61. 

  
- Hvorfor laver tandlæger 
broer? 
- Så tandpinen kan gå 
over.   

Personalla 

  

1985-99-77: 

Ole Madsen udlært som 
pladesmed 

FORAN SKÆRMEN 

- Ham den lange dér har 
lige vundet 400 meter 
hæk ..- 
- Så må man sandelig hå- 
be, at han har en god 
stor have til den. 

Stof til november- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 17. oktober.



sport 

HUSK: 
FEST I IDRÆTSKLUBBEN lørdag 1985-10-12 
kl 18.30; 

Madkurv medbringes - fri fadøl. 

Entre kr. 25,- pr. næse, 

Tilmelding hos Viktor senest 1985-10-04, 

Musik: Egon og Arne 
kendt fra Dansktoppen og med flere 
pladeindspilninger, bl.a. Karneval 
i byen/A1l den vold. 

  

Afsæt datoen NU til en hyggelig aften 
med fart på. 

VEL MØDT 

FESTUDVALGET


