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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 1986 
Året 1985 har stort 
set været præget af 
meget stor travlhed. 
Bortset fra den sene- 
ste tid, hvor vi har 
måttet anstille os 
noget afventende på 
grund af, at påbegyn- 
delsen af Kina-ordren 
stadig er blevet ud- 
skudt, har der været 
"fuld damp" på maski- 
neriet. 

Et produktionsmæssigt 
tomrum i årets sidste 
måneder har været an- 
vendt til efteruddan- 
nelse af svejsere. 

30 mand har fået en 
3-ugers uddannelse, 
og Vi regner med her- 
ved at stå stærkere 
rustet til kommende 
opgaver med avancere- 
de krav til svejsning. 

Regnskabet for året 
er naturligvis ikke 
opgjort. endnu, men 
det kan dog siges, at 
vi påregner at opnå 
det budgetterede re- 
sultat. 

Hvad nåede vi 

ellers i 1988? 
På basis af inspira- 
tionerne fra UPS-kur- 
set blev der i for- 
sommeren indført en 
ny produktionsstruk- 
tur for pladeområdet. 
Det resulterede i 
"oprettelsen" af 
"Pladeserviceområdet", 
der fungerer som le- 

verandør af "halvfa- 
brikata" til værkste- 
derne for opbygning 
og Sammensvejsning. 
Afdelingen har gjort 
en intens indsats med 
fremstilling af skit- 
Ssér og materialeli-   

ster for at kunne yde 
sit bidrag til NOR- 
DENs konkurrencedyg- 
tighed. Den nye struk- 
tur har vist, at vi 
er på en positiv vej 
frem. 

Det var et solidt ar- 
bejde, vore folk ud- 
førte på arbejdsplad- 

sen i Porsgrunn. De 
gode erfaringer fra 
denne arbejdsopgave 
vil kunne være grund- 
lag for, at vi frem- 
over vil "bide skeer" 
med nye montageopga- 
ver i tilsvarende 
Størrelsesniveau. 

Årets investeringer 
har været præget af 
kloakprojektet. Det 
er ikke et tiltag, 
der umiddelbart brin- 
ger vor teknologi 
frem - men NORDEN må 
som anden industri 
sørge for, at de mil- 
jømæssige installa- 
tioner er af tidssva- 
rende karakter. 

Gennem arbejdet med 
udfærdigelsen af en 
kvalitetssikringsmanu- 
al er vi nået et godt 
stykke frem med hen- 
syn til at være i be- 
siddelse af den doku- 
mentation, der er nød- 
vendig for at medvir- 
ke i krævende opgaver 

inden for bl.a. off- 
shore. Det må her un- 
derstreges, at alle 
må bidrage til, at 
kvaliteten på alt vort 
arbejde er i orden. 
Hver mand på sin plads. 
Forsømmelighed på det- 
te område vil ikke 
kunne tolereres. Det 
vil være til skade for 
fabrikken - og derfor 
for os alle. 

En vigtig ting i det



forløbne år er den 
nye strategi for NOR- 
DEN. Den er omtalt 
andetsteds i bladet. 

Fremtids - 

udsigterne 
Vi står nu på dør- 
trinnet til et nyt 
NORDEN-år. Hvordan 
vil det arte sig? 
Ganske vist har NOR- 
DEN i kraft af den 
tidligere omtalte Ki- 
na-ordre en basispro- 
duktion, som kan sik- 
re en del af beskæf- 
tigelsen året igennem 
Det er dog ikke til- 
strækkeligt til fuld 
kåapacitetsudnyttelse. 
Mulighederne på NOR- 
DENs øvrige traditio- 
nelle marked er blevet 
noget forringet på 
grund af de danske 
skibsværfters kata- 
strofale situation. 
Så vi må forøge ind- 
satsen for at finde 
nye arbejdsområder. 

Vi har døg gode for- 
håbninger om, at der 
også vil være plads 
for NORDEN på fremti- 
dens marked. Men pla- 
ceringen afhænger i 
højeste grad af os 
selv. Ordremulighe- 
derne får man ikke 
foræret i dagens Dan- 
mark. Der må kæmpes 
for dem. Det forud- 
sætter bl.a., at vi 
er i stand til at hæv- 
de os blandt de bed- 
ste på alle fronter: 
pris, leveringstid og 
kvalitet. Ikke mindst 
er kvalitet en vig- 
tig faktor - også 
forstået som kvali- 
teten af det samar- 
bejde, som til dag- 
lig skal være grund- 
laget for den fælles 
indsats og motivere 

oS til at give den   

"en ekstra skalle", 
når det er påkrævet. 

Der er grund til her 
ved årsskiftet at si- 
ge tak til alle for 

oldste 
Det var en drøj om- 
gang for Karin - 
praktikant, teknisk 
assistent - men det 
blev klaret inden af- 
rejsen, hvilket oaså 
var målet. 

Kryptisk, ikke spor. 
Der er tåle om vort 
reservedelskartotek. 
Det omhandler ca. 
7.000 kort, registre- 
ret under tegn.nr., 
som nu er blevet over- 
ført til vort interne 
EDB-system. 

Denne EDB-registre- 
ring betyder en stor 
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en god indsats i det 
svundne år. Samtidig 
ønskes alle medarbej- 
dere en glædelig jul 
og et godt nytår. 

WK 

kort Ii 
tidsbesparelse, både 
for vore kunder og 
for os selv, i for- 
bindelse med prisfo- 
respørgsler, idet man 
før sad og fandt hvert 
enkelt kort frem ma- 
nuelt og derefter ud- 
regnede dagsprisen. 

Nu er vi i stand til 
at indtaste 1-10 e1- 
ler flere tegn.nr., 
og i løbet af ca. 30 
sekunder har vi en li- 
nie udskrevet med 
hvert enkelt tegn.nr., 
hvad tegn. omhandler 
samt dagsprisen. 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1985-12-05 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU, 

Mødeleder: 
Andersen. 

Henning 

Jørgen Larsen og Arne 
Nielsen er indtrådt i 
SU i stedet for Ivan 
Hønge og Tage Hansen. 

Henning Andersen bød 
velkommen, specielt 
til de nye SU-medlem- 
mer. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Arbejdstøjordningen 
synes nu at fungere 
tilfredsstillende. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 35-11-25 
ERR ERA af- 

t møde 15-07; 
Peder Christensen op- 
lyste, at man arbej- 
der videre med tilret- 
telæggelse af et ori- 
enteringsmøde angåen- 
de sikkerhed og miljø 
ved svejsning. 
Frede Jensen udlevere- 
de forslag til en ord- 
ning vedrørende pal- 
ler og intern truck- 
kørsel og bad SU-med- 
lemmerne komme med 
deres kommentarer her- 
til inden 1 uge, hvor- 
efter de vil blive 
indsat i mappen "Per- 
sonaleforordninger 
M.M". 
I forbindelse med re- 
feratet af uanmeldt 
inspektion oplyste 
Henning Andersen, at 
alt el-værktøj på ude- 
arbejde skal gås igen- 
nem. 
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Peder Christensen øn- 
skede at få resteren- 
de svejseværker, der 
ikke har sikkerheds= 
relæer, fjernet fra 
værkstederne, hvilket 
Willy Køk lovede skul- 
le ske, 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde s1- 
den sidste SU-møde. 
Frede Jensen lovede, 
at afdelingsudvalaet 
i maskinværkstedet i 
næste uge skal få en 
redegørelse for ma- 
skin- og montageværk- 
stedets indretning, og 
for hvilke maskiner 
man skal have, så de 
involverede medarbej- 
dere bliver bekendt 
hermed. 
Peder Christensen ud- 
dybede spørgsmålet om 
større krankapacitet 
i hal M, idet man her- 
med mente, at der var 
behov for vægkraner. 
Frede Jensen vil se 
nærmere på spørgsmå- 
let om utætheder i 
hal M. 
Der er indkøbt et nyt 
Sprøjteanlæa til ma- 
leafdelingen. Det un- 
dersøges, hvad der er 
af kurser for malere. 
I forbindelse med en 
reklamation på nogle 
filterplader i hal P 
benyttede Willy Kok 
lejligheden til at 
fremhæve, at det er 
meget vigtigt, at kva- 
liteten er i orden, 
oa han henviste til 
kvalitetspolitikken, 
der siger, at hver 
mand står for kvali- 
teten her på fabrik- 
ken på hver sin post. 
På udearbejde vil der 
i 3-4 uger blive an- 
sat en mand til at 
indkalde alle værk- 
tøjskasserne, så man 
kan få et skøn over, 
hvad der mangler, og   

viser der sia at være 

behov før en burmand, 
vil spørgsmålet blive 
taget op. 
Willy Kok oplyste, at 
Villy Jacobsen aflø- 
ser N. Aa. Nørgaard 
som redaktør af NOR- 
DEN-0B 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte oa reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
Skæftigelse ti 5 
mand i 8 uger (75 %) 
og i maskin- og monta- 
geværkstedet til T7 

mand 1 8 uger (85 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 10 mand i 6 uger, 
på DEF til 4 mand i 
6 uger og på Dania 
til 8 mand i 6 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskæf- 
tigeTlse til 1 mand i 
Mexico i 3 uger, 1 
mand i Rumænien i 
1. halvår 1986, 1 
mand i Tyrkiet ind- 
til 1986-03-01, 2 
mand i Ægypten hen- 
holdsvis resten af 
året og indtil 
1986-04-01. 
Frede Jensen oplyste, 
at teaningerne til 
Kina-ordren først kom- 
mer efter nytår. 
Der vil komme en fil- 
terproduktion i gang 
i hal $, der således 
tages i brug igen som 
en midlertidig foran- 
staltning, og her kan 
maling oq pakning og- 
så foregå, Filterar- 
bejdet vil strække 
sig over næste år og 
aive arbejde til 
10-12 mand. Peter 
Søndergaard står som 
leder af dette pro- 
jekt. 
Vi har haft fore- 
spørnsel på montage 
af filtre til 2 kraft- 
værker, men har endnu



ikke afgivet tilbud. 
Ligeledes er vi ble- 
vet forespurgt, om vi 
er interesseret i at 
deltage i tilbud på 
et tilsvarende anlæg 
som på Norsk Hydro 
til firmaer i Nordnor- 
ge og Canada. Vi hår 
også haft forespørg- 
se] på montage for et 
firma på Mors. Arbej- 
det skal udføres næ- 
ste sommer. 
Der foreligger endnu 
ingen afgørelse ved- 
rørende vort tilbud 
gennem FLS på cyklon- 
tårn til Rørdal… 
Der er lige afgivet 
tilbud til FLS på af- 
svovlingsanlæg. Dette 
vil fra 1987 betyde 
arbejde for ca. 50 
mand i 2 år. 
På Peder Christensens 
forespørgsel svarede 
Willy Kok, at hvis 
lærlinge som et led 
i deres uddannelse 
ønsker at komme med 
til montagearbejde, 
kan de henvende sig 
herom, og man vil ta- 
ge hensyn hertil. 
Investeringer: Etable- 
ring af lagerplads ved 
hal U (stenbelægning), 
nyt automatisk tele- 
fonanlæg, retablering 
af vej og regnvands- 
ledning (vestlige si= 
de af velfærdsbyg- 
ning), opmærknings- 
udstyr i hal U, udvi- 
delse af indkøbskon- 
tor i forbindelse med 
flytning af lønnings- 
kontor, computer til 
materialeudskrivnin- 
gen, 6 natriumlamper 
i hal N, spildevands- 

ledning fra brønd H 
til vestlige hjørne 
af velfærdsbygning, 
transportabel compu- 
ter. 

SU godkendte den 
fremlagte ferieplan,   

som aftrykkes i OBS. 
Peder Christensen fo- 
reslog, åt man ved 
arbejdstidsforkortel- 
sen fra december 1986 
laver en lokal aftale 
om fortsat at arbej- 
de 40 timer om ugen i 
resten af ferieåret, 
så man derved opnår 
at få en uge til fri 
disposition, uden at 
det kan mærkes. 

NORDEN strategi 

Willy Kok gav en re- 
degørelse for Nordens 
strateciplan, som nu 
er vedtaget af FLS” 
direktion. 
Strategien er nærmere 
omtalt i OBS. 

Eventuelt 

Willy Kok foreslog, 
at den tidligere om- 
talte studietur for 
AS medTemmerne går 

maskinfabrik 
hj Lubeck til foråret, 
hvilket SU var fuldt 
enige i. 
Kurt Møller Nielsen 
ønskede, at man hen- 
stiller til fremmede 
firmaer på fabrikken, 
at de afskærmer deres 
udgravninger lidt 
bedre hvilket Willy 
Kok lovede ville bli- 
ve gjort. 
Kurt Møller Nielsen 
ønskede de store hul- 
ler i vejen til den 
store parkerings ads 
asfalteret, hvilket 
WiTTy Kok lovede at 
få brant i orden. 
Hennina Andersen øn- 
skede maling af skur- 
vognene samt rengø- 
ring hver dag, hvor- 
TIT Frede Jensen sva- 
rede, at de bliver 
malet hvert år, oq 
rengøringen skal være 
acceptabel, ellers må 
det tages op. 
Jørgen Larsen mente, 

at der blev gjort 
rent hver dag i skur- 
vognene, og vil nu se 
nærmere på dette 
spørgsmål. 

Næste mødeleder: 
Frede Jensen. 

Mødet hævet kl. 18.15 

  

      

  
  

- Ikke nok med at han 
bruger albuerne, han gi'r 
den hele armen.



NORDENS strategiplan 1985-1988 
På FLS” direktionsmøde 
den 29. oktober blev 
NORDENS strategiplan 
forelagt og vedtaget. 
Planen blev gennemaå- 
et på SU-mødet forle- 
den, og hovedpunkterne 
skal her gennemgås. 

Strategien afviger fra 
den nuværende strate- 
gi på væsentlige punk- 
ter. Den er inspire- 
ret af vor deltagelse 
i UPS-kurser - "for- 
nyelse indefra" - og 
de løbende diskussio- 
ner og gruppearbejde 
i forlængelse heraf. 

Hovedlinierne i straå- 
tegien er: 

- mindsket afhængig» 
hed af ordrer fra 
FLS-H, 

- styrkelse af fabrik- 
kens 2 hovedområder: 
produktion og mon- 
tage. 

Udgangs- 

situation 
Strategien - og udvik- 
lingen, den beskriver - 

er ikke baseret på, 
at NORDEN er i en kri- 
se. Ordrebeholdningen 
for det kommende år 
giver en basisproduk- 
tion noget bedre end 
sædvanlig, Men på blot 
lidt længere sigt må 
der påregnes svigt i 
ordretilgangen fra 
FLS. Det skyldes øget 
pres fra FLS” kunder 
om lokal fabrikation 
af cementmaskineriet 
og FLS-deltagelse i 
oprettelse og drift 
af lokale maskinfa- 
brikker. På NORDEN 
skal vi anvende de 
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forholdsvis stabile 
beskæftigelsesforhold 
til at forberede os 
til fremtidens for- 
hold. 

Det har naturligvis 
stor betydning, at de 
tilstræbte ændringer 
kan sættes i værk ro- 
ligt og systematisk - 
så fabrikken også kan 
fastholde sin indtje- 
ning uden at komme i 
vanskeligheder. 

dalget 
NORDEN vil gennem en 
forstærket salgsind- 
sats søge at få flere 
opgaver inden for det 
område, hvor fabrik- 
ken har sin særlige 
styrke: 

- krævende svejseop- 
gaver, 

- egnethed for fabri- 
kation af støre em- 
ner, 

- fleksibilitet, 

- erfaring i montage- 
arbejde. 

Kan dette så lade sig 
gøre? 

Vi må se i øjnene, at 
der er tåle om et mar- 
ked med overkapacitet - 
både fra små og store 
virksomheder - og det 
betyder, at der er 
stor konkurrence. Om- 
vendt repræsenterer 
vi en virksomhedstype, 
der til stadighed vil 
være behov for - der 
er faktisk tendens 
til øget anvendelse 
af underleverandører. 
Denne udvikling vil 
forstærkes, hvis Dan- 
marks industrielle   

vækst fortsætter. 

NORDEN har et effek- 
tivt oq veludrustet 
produktionsapparat - 
blandt de bedste i 
vør del af landet. 
Dermed skulle vi ha- 
ve gode chancer før 
fremtidig placering 
på markedet. Vore 
produktionsfacilite- 
ter og organisation 
skulle sætte os i 
stand til at udføre 
opgaver, som ellers 
udføres på større fa- 
brikker. 

Profilen af "idealpro- 
dukterne" fastlægges. 
Det er de produkter, 
vi er gode til at 
fremstille - og det 
er dem, der skal sæl- 
ges; Disse "produk- 
ter" er f.eks.: store 
cylindriske svejste 
emner, skibssektio- 
ner, offshore-kon- 
struktioner, stål- og 
pladekonstruktioner, 
svære transportmaski- 
ner og montageopga- 
ver. Det indebærer 
også, at vi skal søge 
at blive endnu bedre 
til at fremstille dem. 

Montage- 

afdelingen 
Montageafdelingen ud- 
skilles som en selv- 
stændig afdeling for 
at udnytte den særlioe 
struktur og særlige 
ekspertise. Produk- 
tionsarbejde og mon- 
taaearbejde er jo væ- 
sensforskellige, og 
en "samdrift" som hid- 
til kan indebære be- 

grænsning i udviklin- 
gen inden for hvert 

af områderne.



Målsætningen for af- 
delingen bliver ind- 
tjening af et økono- 
misk resultat til fa- 
brikken, og det vil 
afdelingen blive målt 
på. Samtidig hermed 
må det i videst mu- 
ligt omfang undgås, 
at montageafdelingen 
påvirker produktionen 
med problemer forår- 
saget af en varieren- 
de belastning. 

Vi søger nu en leder, 
som kan styre afdelin- 
gen i henhold til de 
opstillede mål. 

Produktionen 

på fabrikken 
Produktionsapparatet 
på fabrikken effekti- 
viseres. Det betyder 
bl.a., at fabrikatio- 
nen koncentreres - og 
at de administrative, 
tekniske og planlæg- 
ningsmæssige funktio- 
ner samles. I sidste 
nummer af OBS blev 
redegjort for de fo- 
reløbige tanker og 
skitseplaner på dette 
område. 

Det grundareal, som 
produktionen kommer 
til at beslaglægge, 
vil blive reduceret 
med 30 %. Med det ide- 
grundlag, NORDEN har, 
vil vi næppe nogen- 
sinde kunne bruge he- 
le arealet. Fraflyt- 
ning fra de mest uhen- 
sigtsmæssige bygnin- 
ger betyder en ind- 
skrænkning i det nu- 
værende produktions- 
areal. Det forudses, 
at medarbejderantallet 
i løbet af strategi- 
perioden vil blive 
tilpasset et lavere 
niveau - bl.a. på 
grund af mindre 

transportarbejde.   

Organisation og - 

planlægning 
Det er et vigtigt mål 
før NORDEN fortsat at 
have en lille og ef- 
fektiv organisation 
med korte indre sam- 
arbejdslinier. Det er 
nødvendigt for at op- 
retholde fleksibili- 
teten i den mellem- 
store virksomhed, som 
NORDEN fortsat ønsker 
at have karakter af. 
Vi har forlængst "re- 
vet pyramiderne ned", 
som dagens virksom- 
hedsguruer doserer; 
og uddelegering af 
beslutningsprocessen 
er et fortsat mål. 

Men samtidig skal or- 
ganisationen tilgode- 
se de nye tiltag, og 
det betyder styrkelse 
på. forskellige fron- 
ter. Salgsbestræbel- 
serne mod kvalitets- 
betonet svejsearbejde 
understøttes ved: 

- en styrkelse af den 
nuværende mindre 
konstruktionsafde- 
ling, 

- åt den nuværende 
kvalitetssikrings- 

afdeling udbygges, 

- at det faglige ni- 
veau højnes gennem 
målrettet uddannel- 
se. 

Planlægnings- og sty- 
resystemer baseres i 
stadig højere grad på 
EDB-løsninger, Vi skal 
være gode til at plan- 
lægge. Det er bl.a. 
ved en forbedret plan- 
lægning af opgaverne, 
at vi skal styrke vor 
konkurrenceevne. EDB 
skal også bruges til 
en strikt opfølgning 

af økonomien i de en-   

kelte ordrer. Det er 
for sent at konstate- 
re, at en ordre kom- 
mer ud med et for dår- 
ligt resultat, når den 
er udført. Så er mu- 
lighederne for at rå- 
de bod herpå forspild- 
te. Vi skal vide i 
tide, at en ordre "er 
på sporet". Hvis det 
ikke er tilfældet, 
skal der øjeblikkelig 
kunne gribes ind. 

Strategiplanen giver 
fabrikken helt kon- 
krete mål åt styre 
imod. Nogle af de om- 
talte ændringer er 
allerede under virke- 
liagørelse, Strategi- 
en må naturligvis ju- 
steres efter ændrin- 
ger i de ydre og in- 
dre omstændigheder, 
og det vil fremover 
være en årlig tilba- 
gevendende beqiven- 
hed. 

UK 

  

- Uha, den minder om min 
køne på lønningsdaågen ... 

Stof til marts- 

nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 13. februar.
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Løn/Kasse Maskinværkst. Hal P Pladeservice 
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C. Sørensen 
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Svejseteknik   Brændertegn. 
    P.Søndergaard       Jane Nielsen 
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Frede Jensen 

Maling/Pakn. Plan1./Tilbud Værkfører Konstr./Proj. Kval.kontrol 
  

Mogens Sall Keld Andersen   Jørgen Larsen L. M. Nielsen     E. L. Jensen       

  

Forsendelse   Eft.kalk.m.m. Værkfører 
    Inge Olesen   
  

Erik Pedersen Hardy Nielsen 
  

  

Arb. forbered.   Værkfører     

Erik Jensen   Sv.Å. Nielsen 
  

    Skrivning 
  

R. Andersen       

  

 



Ekskursion til Japan 
I forbindelse med 
FLS” tilbudsarbejde 
på afsvovlingsanlæg 
til kraftværker var 
jeg som repræsentant 
for NORDEN deltager i 
en ekskursion til Ja- 
pan. 

Turen startede lørdag 
den 19. oktober, og 
efter en rejsetid fra 
København på ca. 17 
timer ankom vi til 
Tokyo søndag aften 
løkal tid. 

Det første, man især 
bemærker, er det myl1- 
der af mennesker, der 
er omkring en. Man 
kommer umiddelbart 
til at tænke på en 

myretue: 

Under opholdet i Ja- 
pan besøgte vi 2 kraft- 
værker, som begge lå 
nord for Tokyo. 

Turen op til kråft- 
værkerne foregik med 
tog, og igen bemær- 

  Motiv fra Nakoso-kraftværket 

  

  Udsnit af afsvovlingsanlæg 

ker man det menneske- 

mylder, der især er 
på S-togsstationerne 
om morgenen. 

Man må passe nøje at 
følge ens rejsefæl- 
ler, når man bevæger 
sig på stationen, for 
bliver man væk frå 
hinanden, er det prak- 
tisk taget umuligt at 

finde hinanden igen. 

Det, man også bemær- 
ker på stationen, er 
den systematik, der 
trods mylderet er i 
trafikken af menne- 
sker, og man ser og- 
så, at nogle steder 
går der folk og diri- 

gerer strømmen.  



  

Ud over at besøge 
kraftværkerne deltog 
jeg sammen med grup- 
pen fra FLS i for- 
handlinger med Mitsu- 
bishi”s folk på Mit- 
subishi”s kontor i 
Tokyo. 

Mitsubishi er en me- 
get stor koncern, som 
arbejder inden for et 
meget bredt felt, 
bl.a. skibsbygning, 
kemisk industri, au- 
tomobilindustrien og 
meget andet. 

Tokyo, hvor vi boede 
det meste af tiden 
under opholdet, er en 
rigtig storby, hvor 
der bor ca. 17 mill;   

mennesker. 

Man lægger især mærke 
til, at der er meget 
rent overalt, og ef- 
ter sigende skulle 
der ikke være nogen 
steder i byen, hvor 
man ikke kan færdes 
risikofrit, et for- 
hold, som mange stor- 
byer ikke lever op 
Eris 

Et andet forhold, som 
især danskere tænker 
på, er: Hvordan er 
maden? 

Maden er anderledes, 
men ganske udmærket. 
Man får en del fisk, 
bl.a. blæksprutter,   

tang oa selvfølgelig 
ræs. 

Når man skriver om et 
besøg i Japan, må man 
ikke glemme det, som 
japanere er kendt for, 
nemlig deres venlig- 
hed og høflighed, et 
forhold, som de lever 
helt op til. 

Sammenfattende vil 
jeg sige, at turen 
har været en oplevel- 
se. Det har været 
Spændende åt se et 
folk og et land så 
langt borte og så 
forskelligt fra vore 
egne hjemlige for- 
høld. 

LMN 

  Færdigmonteret afsvovlingsanlæg



Kvalitetsmanual 
Deltagelse i arbejds- 
opgaver som f.eks. 
offshore-arbejde stil- 
ler store krav til do- 
kumentationen for kva- 
litetssikring. 

For åt tilgodese dis- 
se krav har NORDEN nu 
udarbejdet en kvaåli- 
tetsmanual, som om- 
handler NORDENs: kva- 
litetspolitik og ho- 
vedlinierne i kvali- 
tetssikrings- og kon- 
trolarbejdet. 

Første bind af manu- 
alen foreligger fær- 
dig og oversættes nu 
til engelsk. Andet 
bind, der beskriver 
procedurerne, er "i 

trykken" 

Arbejdet med udarbej-   

delsen af kvalitets- 
sikringsmanualen re- 
præsenterer en meget 
stor arbejdsindsats; 
og manualen er nu af- 
leveret til Aalborg 
Værft Offshore og 
Mærsk for godkendel- 
se. 

Det understreger, at 
kvalitet er en nøgle- 
faktor - ikke alene 
vedrørende offshore- 
arbejde, men ved alt 
det arbejde, der ud- 
føres. Det er derfor 
vigtigt, at hver med- 
arbejder - på sin 
plads - gør sin del 
af den fælles indsats 
for, at NORDEN bliver 
kendt for at levere 
arbejde af høj kvali- 

tet. 

SKS 
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Ny redaktør 

  

Så drejer udskiftnin- 
gens hjul igen en tak 
frem. NORDEN-OBS får 
fra næste nummer ny 
redaktør. Vi siger 
tak til Niels Aage 
Nørgaard, som med 
dette nummer afslut- 
ter sin indsats for 
bladet. Samtidig by- 
der vi den nye redak- 
tør, værkfører Villy 
Jacobsen, velkommen. 
Det bliver ham, som i 
de kommende numre vil 
sætte sit præg på bla- 
det, som vi betragter 
som et vigtigt infor- 
mationsorgan for vor 
fabrik. 

WK 

duleferig 
Fabrikken og konto- 

ret er lukket på 
grund af ferie i ti- 
den 23. december - 
1. januar, beoge da- 
ge incl.



  

Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1985-11-07 kl. 15.40. 

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

Frede Jensen bød vel- 
kommen, og da der ik- 
ke var punkter fra 
sidst, der skulle di- 
skuteres, gik man 
over til 

Uanmeldt inspektion. 
ærkning af skralde- 

taljer foretages kvar- 
talsvis, dog skal det 
indskærpes, at den en- 
kelte bruger er op- 
mærksom på evt. defek- 
ter. 

Indtrufne ulykker. 

1985-08-28, hal N: 
Ved klipning af plade 
for skabelon fik til- 
skadekomne venstre 
hånds langfinger i 
klemme mellem plade 
og tilhølder på sak- 
sen. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1985-10-03, mekaniker- 
værksted: 

Ved arbejde med opret-   

ning af dør på truck 
trådte tilskadekomne 
tilbage og faldt over 
en skinne i gulvet, 
hvorved han forvred 
højre fod. 
Fravær: 4 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1985-10-17, FLS-for- 
TT søgscenter 

Dania: 
Ved transport af fil- 
terkasse på truck 
vippede filterkassen 
på gaflerne, hvorved 
højre hånds tommel- 
finger blev bukket 
bagud. 
Fravær: 11 dage. 
Hændelsen skyldes: 
arbejdsiver. 

1985-10-28, pladsen 
ved sand- 
blæsertelt: 

Tilskadekomne var ved 
at gå op ad en stige, 
der skrider, hvorved 
han får højre hånds 
ringfinger i klemme, 
og fingeren brækker. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 

Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
ling. 

1985-10-29, hal P: 
Ved håndtering af vin- 
keljern forvrider til- 
skadekomne venstre 
håndled, hvorved en 
knogle forskubber sig. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
arbejdsiver.     

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 3 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
af sikkerhedsbøger. 
Pen war [RSenr Fennell 
tårer, 

Eventuelt. 

Jørgen Kristensen og 
Egon Olesen vil sammen 
med Peder Christensen 
arrangere et oriente- 
ringsmøde angående 
sikkerhed 00 miljø 
ved svejsning for 
samtlige medarbejdere 
på fabrikken. 

Jørgen Kristensen på- 
talte, at kran og gaf- 
feltruck i hal U bli- 
ver overbelastet ved 
aflevering af plader. 
Frede Jensen vil tale 
med Hans Nielsen om 
problemet. 

Sikkerhedsudvalget 
efterlyser en til- 
Standsrapport af bro- 
kranen. 

Angående réparation af 
paller vil Frede Jen- 
sen tale med Mogens 
Sall. 

Mødet hævet kl. 17.00. 

k
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NORDENS 

kvalitetspolitik 

Ingeniør S. Krogh Sø- 
rensen vil fremover 
være ansvarlig for 
kvalitetssikringen på 
NORDEN og for gennem- 
førelse af NORDENs 
kvalitetspolitik 

Kvalitetspolitikken 
har følgende ordlyd: 

"Enhver ansat i Ma- 
skinfabrikken Norden 
er ansvarlig for kva- 
liteten af sit arbegj- 
de. 

For at sikre og doku- 
mentere denne kvali- 
tet har ledelsen hos 
NORDEN oprettet en 
kvalitetssikringsaf- 
deling, der er den 
overordnede kvalitets- 
myndighed hos NORDEN. 
Afdelingen refererer 
direkte til ledelsen. 
Underlaat denne afde- 
ling er kvalitetskon- 
trolafdelingen, der 
udfører den fysiske 
kontrol/inspektion. 

Enhver ansat hos NOR- 
DEN skal derfor be- 
tragte det arbejde, 
som medarbejderne i 
disse afdelinger har 
med kontrol af kvali- 
tetssikringssystemet, 
specifikationer, kon- 
trakter, rutiner,   

procedurer, emner, 
produkter m.m., som 
de pågældende medar- 
bejderes bestræbelse 
på at opfylde ledel- 
sens forventninger på 
det kvalitetsmæssige 
område. 

Det er kvalitetssik- 
ringschefens ansvar, 
åt personale, der ud- 
fører arbejde/kontrol, 
der har betydning for 
kvaliteten af det 
færdige produkt, har 
den fornødne erfaring/ 
kvalifikation samt er 
bekendt med NORDENS 
kvalitetspolitik. 

Kvalitetssikringsche- 
fen refererer direkte 
til ledelsen hos NOR- 
DEN og har den for- 
nødne kompetence og 
handlefrihed til at 
implementere og ved- 
ligeholde kvalitets- 
Sikringssystemet i 
h.t… NS 5802 og NOR- 
DENs. kvålitetssik- 
ringsmanual. 

Formålet med NORDENS 
kvalitetspoølitik er 
at sikre: 
PRODUKTER FREMSTILLES/ 
UDFØRES SÅLEDES AT 
DEN SPECIFICEREDE 
KVALITET OPNAS," 

WK   

sport 
Senior- og old boys- 
holdene er godt i 
gang med indendørs 
fodboldaktiviteter. 
Vi har deltaget i 
FDB"s åbne turnéring 
i Vadum-hallen samt 
et stævne i Grindsted- 
hallen. 

Først i januar star- 
ter Firmasports inde- 
fodboldturnerina i 
Stadionhallen, oa her 
har vi tilmeldt et 
senior- og et old 
boyshøold. 

I forbindelse med åb- 
ning af den nye støt- 
tehal, ved siden af 
Stadionhallen, har 
Aalbora Firmasport 
indbudt til badmin- 
tonstævne, og der er 
3 mand tilmeldt. 

Allerede nu går tan- 
kerne på den kommende 
udendørs fodboldsæson, 
Vi skal og må ha” et 
ellevemands-hold med, 
så husk at melde dig 
under fanerne, når 
græsset begynder at 
grønnes. 

Medlemmer og deres 
familier ønskes en 
god jul samt et godt 
og sportsligt nytår. 

Calle 

 



Ferie 1986 

Ferie i 1986 er fastsat som følger: 

arb.- udb. - 
dage daae 

2. maj 1 1 

9. maj 1 1 

5. juni 17/82 1 

6. juni 1 1 

uge 2809-29 + uge 27 eller 30 15 18 

24. december ER 1 

29. december i 1 

30. december 1 1 

31. december 1/2 1 

2. januar 1 1 

fri disposition 3 3 

24. december 
31. december 

1/2 dag arbejdsfri 
1/2 dag arbejdsfri 

Dagene til fri disposition (3) kan suppleres med 2 dage 
mere i form af afspadsering, opsparet holddriftskompen- 
sation eller der vil blive mulighed for at arbejde dem 
ind i form af ekstratimer.


