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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

| bjørnens fodspor 
NORDENS gamle isbjørn 
er gået 1 "DIK SOK VI 
venter nu spændt på 
at se, om dens efter- 
følger - den nye is- 
bjørn - vil føre os 
på rette spor frem- 
over. 

Om det er bjørnen i 
logoet, der hår været 
medvirkende til at 
fremkalde den nuvæ- 
rende optimisme og 
tro på fremtiden, 
skal være usagt, men 
optimismen kan mærkes 
overalt på fabrikken, 
og jeg tror, at vi al- 
le kan være enige om, 
at NORDEN ikke går 
med den gamle bjørn 

hd 

En af grundene til, åt 
vi tror på, at vore 
planer vil blive gen- 
nemført, skyldes for 
en stor dels vedkom- 
mende strategiplanen, 
der med det Eandlings- 
program, der skal sty- 
res efter, giver koor- 
dinering af aktivite- 
terne. Strategien er 
på nogle punkter lang- 
sigtet og på andre 
kortsigtet. Det lang- 
sigtede kommer frem, 
når det drejer sig om 
store og langsigtede 
investeringer, og det 
kortsigtede, når det 
gælder om en hurtig 
tilpasning af f.eks. 
administrative funk- 
tioner. 

Centralisering af åd- 
ministråtive funktio- 
ner i centrum af fa- 
brikken er et skridt 
i den rigtige retning, 
hvor der bl.a. lægges 
vægt på teamwork og 
fleksibilitet. Vi har 

nu samlet indkøb, per-   

sonalekontor, hulleaf- 
deling samt telefon- 
omstillingen i een og 
samme afdeling og har 
herved opnået en god 
mulighed for åt udnyt- 
te alle ressourcer. 
Vi har nu muligheder 
for at udnytte kost- 
bare kontormaskiner 
bedre. Til dåto har 
det været nødvendigt 
med samme type maski- 
ne i flere hjørner af 
fabrikken uden fuld 
udnyttelse. Centrali- 
seringen giver også 
medarbejderne en mu- 
lighed for at aflaste 
hinanden under spids- 
belastninger og der- 
med en gød chance for 
at prøve et nyt ar- 
bejde. 

I samme forbindelse 
kan også nævnes, at 
kontorsektoren er i 
en eksplosiv udvik- 
ling. Inden for de 
sidste 10' år er f.eks. 
maskinskrivning fal- 
det betydeligt, medens 
tekstbehandling er i 
en rivende udvikling. 
De teknologiske, avan- 
cerede og kostbare 
EDB/ETB-anlæg kræver, 
at medarbejderne dyg- 
tiggør sig internt som 
eksternt, for at man 
kan få den fulde ud- 
nyttelse af den ny 
teknologi. Anlæggene 
er også medvirkende 
til at nedbryde mange 
af de skranker, der 
har været med til at 
gøre kontorarbejdet 
enerverende og tri- 
vielt: 

Der er stadig et styk- 

ke vej, inden vi har 
samlet alle funktioner 
under eet tag, men der 
arbejdes med opgaven,



og det vil sikkert 
være. rigtigt at sige; 
"Kommer tid, kommer 
råd, 

ON 

  

Fonografen. Lanceret i 
1892. Diktérmaskinen 
og skrivemaskinen i 
ét. Den blev nu ikke 
nogen. succes. Fra 
V.K. Chew: Talking 
Machines, London 1967. 

Stof til 
nummeret 

juni - 

af NOØRDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 

nest 4. juni.   

Til tops 
SU-mødet den 10. april 
blev usædvanlig 
stormfuldt. Det skyld- 
tes dog ikke unormal 
stor uenighed eller 
heftig debat på selve 
mødet. Tværtimod var 
det i stor enighed, at 
udvalgsmedlemmerne in- 
den mødet i bidende 
blæst samledes om- 
kring fabrikkens høje 
flagstang for åt indvi 
NORDENS nye firmaflag. 

Kurt Nielsen - som var 
den oprindelige op- 
havsmand til tanken 
om, at også NORDEN 
burde have et flag 
med bomærke - var an- 
svarlig for, at flaget   

for første gang gik 
til tops i den stride 
østenvind. 

Der var stor tilfreds- 
hed med resultatet, og 
NORDEN-isbjørnen kan 
nu fra sin vindomsuste 
position følge, at alt 
går vel til, og NORDEN 
kan - i lighed med 
kollegavirksomheder - 
gøre sig mere bemærket 
i offentlighedens øj- 
ne. 

Det skal kun noteres 
som en fodnote, at 
respektløse "vittige 
hoveder" ved den lej- 
lighed døbte SU 
"bjørnebanden". 

  

ET GODT TIPS : 

  
FOR 

SIKKERHEDEN!



samarbejdsudvalg 
Torsdag 1986-04-10 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Kurt Møl- 
ler Nielsen. 

Som suppleanter for 
Villy Jacobsen og 
N. Aa. Nørgaard var 
mødt Flemming Jensen 
og Birgit Clausen. 

Mødet indledtes med, 
at det nye NORDEN-flag 
blev hejst. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Med hensyn til åt be- 
nytte søen ved NORDEN 
til fiskeri oplyste 
Willy Køk, åt ledel- 
sen efter grundige 
overvejelser ikke ser 
sig i stand til at 
imødekomme dette øn- 
ske, fordi det vil be- 
tyde, at folk færdes 
på fabrikken uden for 
arbejdstid, og det me- 
ner man ikke at kunne 
styre - specielt vil 
det i forbindelse med 
mulige projekter for 
forsvåret være helt 
udelukket, åt folk 
færdes på fabrikken 
uden for arbejdstid. 
Søen indgår ydermere 
helt ellet delvis i de 
planer, som er under 
udarbejdelse vedrøren- 
de etablering af nye 
aktiviteter eller 
virksomheder på NOR- 
DENs grund. 
Peder Christensen og 
Bent Pedersen fore- 
spurgte, om man even- 
tuelt kunne starte, 
og hvis det så viser 
sig, at det ikke kan 
lade sig gøre at fort- 
sætte på grund af de   

nævnte forhold, vil 
man være villig til at 
finde alternativer. 
Willy Kok fandt ikke 
dette realistisk og 
foreslog, at den på- 
tænkte forening fandt 
andre lignende akti- 
viteter. 
Peder Christensen 
spurgte, om en eventu- 
el forening, hvis den 
finder alternativer, 
da kan forvente at få 
et tilskud fra firma- 
et i lighed med 
Idrætsklubben. 
Studieturen for SU- 
medlemmerne til FLS" 
maskinfabrik i Libeck 
er fastsat til 13. el- 
ler 20, juni. 
Årne Nielsen var util- 
freds med, at han ikke 
var blevet citeret 
korrekt i referatet 
fra sidste SU-møde un- 
der punktet intern 
transport. 
SU drøftede referat- 
formen og blev enige 
om at bibeholde den 
nuværende form, hvor 
der gives et kort re- 
ferat af de punkter, 
der har været taget op 
på SU-mødet. Endvidere 
løses de daglige pro- 
blemer i afdelingsud- 
valgene, og hvor det 
ikke kan lade sig gø- 
re, tager SU problemet 
op og finder en løs- 
ning. Desuden har af- 
delingsudvalgene mu- 
lighed for at afholde 
møder ud over de fast- 
satte møder, hvis der 
er behov herfor, og 
udvalgene kan til en- 
hver tid tilkalde as- 
sistance for at få et 
problem løst. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af-   

holdt møde 1986-04-01. 
Alle afdelingsudval 
bortset fra Fa R har 
afholdt møde siden 
sidste SU-møde. 
Peder Christensen øn- 
skede, at der blev 
set på økonomien i at 
købe store plader i 
hal N i stedet for de 
bestilte standardfor- 
mater. 
Peder Christensen ef- 
terlyste referat fra 
hal R, hvor der er et 
problem med rengøring, 
og henstillede til SU 
at løse dette problem. 
Peder Christensen øn- 
skede en afklaring på, 
om hal S$, hvad angår 
afdelingsudvalg og 
sikkerhedsgruppe, 
skal være en selvstæn- 
dig afdeling, eller 
den skal høre under 
en anden afdeling. 
Henning Andersen an- 
kede over, at istand- 
sættelsen af skurvog- 
ne på Rørdal er ble- 
vet udsat, fordi man 
ønsker et tilbud mere 
på arbejdet. Frede 
Jensen lovede at se på 
spørgsmålet. 

Ordre= og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 65 
mand i 8 uger (85 %) 
og 1 maskin- og mon- 
tipeverkstelEt FIL TS 
mand 1 8& uger (75 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 11 mand i 4 uger, 
på Dania til 6 mand 
indtil videre, på 
Norsk Hydro til 2 
mand indtil videre, 
på Nordkraft til 10 
mand i uger 

  

  

På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i



  

Ægypten i 3 måneder. 
På forespørgsel fra 
Bent Pedersen om 
Kina-ordren svarede 
Frede Jensen, at man 
har påbegyndt arbej- 
det uden at have fået 
den endelige ordre 
herpå endnu. 
Willy Kok nævnte æn- 
dringen på Rørdal, 
hvor NORDEN håber at 
få montagearbejdet, 
hvilket også vil be- 
tyde arbejde på fa- 
brikken. 
Endvidere omtalte 
Willy Kok separatorer, 
søm NORDEN håber at 
få andel i i samar- 
bejde med FLS-Lu. 
Frede Jensen oplyste, 
at der er afgivet nyt 
tilbud på vindmøller, 
og drøftelser herom 
vil finde sted i nær 
fremtid. 
Henning Andersen 
spurgte, om der ved 
en eventuel afmatning 
i hal P vil ske en 
overflytning af folk 
herfra til udearbejde, 
eller om man vil hol- 
de de to afdelinger 
adskilt. 
Willy Kok øg Frede 
Jensen svarede, at i 
tilfælde, hvor der er 
meget udearbejde og 
lidt arbejde på fa- 
brikken, vil man 
selvfølgelig tilbyde 
folk på fabrikken at 
komme på udearbejde 
øg omvendt. Hensigten 
er at skabe en stabil 
beskæftigelse i begge 
afdelinger, men der 
kan komme spidsbe- 
lastninger, hvor det 
vil være nødvendigt 
at tage folk ind ude- 
fra til et bestemt 
stykke arbejde. 
Willy Kok oplyste, at 
man regner med at ha- 
ve hal D færdig inden 
sommerferien. 
Peder Christensen 
henviste til aftalen 
om at udskyde afspad-   

sering af overarbej- 
de til tidspunkter, 

hvor der ikke er så 
meget at lave, idet 
han ikke mente, at 
ordningen fungerede 
tilfredsstillende med 
hensyn til beregningen 
af overtid. 
Birgit Clausen svare- 

de, at der havde væ- 
ret problemer, idet 
der var sket en fejl 
i en uge, men fejlen 
blev rettet ugen ef- 
ter, så der skulle 
ikke være problemer 
med ordningen. 
Investeringer: Sammen- 
lægning af maskin- og 
montageværksted, for- 
øgelse af krankapaci- 
tet, lysinstallationer 
i hal D, strømforsy- 
ning i hal D, JK-port 
i hal D, 55 m lysbånd 
i hal D, hævning af 
tag i hal D, personbil 
på udearbejde, telefon 
til personbil, kopima- 
skine i hal N, kopima- 
skine i magasin, bore- 
maskine i burzt, IBM 
skrivemaskine i for- 
sendelsen. 

Regnskabet for 1985 

Willy Køk gennemgik 
det udleverede regn- 
skabsmateriale for 
1985, der udviser et 
noget bedre resultat, 
end der var regnet med. 
SU-medlemmerne blev 
bedt om at komme med 
eventuelle spørgsmål 
til regnskabet på næ- 
ste SU-møde efter at 
have set nærmere på 
regnskabsmaterialet. 

Eventuelt 

Bent Pedersen foreslog, 
at. NORDEN giver de 
gamle film fra rå- 
ernstiden, man har 

liggende, til et muse- 
um, hvilket Willy Kok 

  
  

lovede at se nærmere 

på. 
Peder Christensen op- 
lyste, at man i lig- 
hed med de senere år 
vil arrangere en fa- 
miliefest på NORDEN - 
med egen grill! 
Der var enighed i SU 
om, at dette var be- 
gyndelsen til en god 
tradition. 

Næste mødeleder: 
N. Aa. Nørgaard. 

Mødet hævet kl. 18.10. 

  

Det haster ikke med 
dette her, Mortensen, 
tag hele nåtten til 
det, hvis det behø- 
Ves es



Hvorfor får man mindre tid, 

når man får mere tid 
Jeg traf min gamle 
ven - Petersen - inde 
i byen forleden. Jeg 
stoppede ham midt i 
hans hæsblæsende jag. 
Han havde travlt - 
som altid. 

Jeg har altså ikke 
tid - sagde han - med 
sved på panden - jeg 
kan ikke forstå, hvor 
tiden bliver af. Hør 
bare her: 

Min oldefar arbejdede 
12: timer dagligt, og- 
så om lørdagen; det 
var en arbejdsuge på 
72 timer. 

Ved siden af passede 
han en have med et 
lysthus, var kasserer 
i skytteforeningen, 
sprøjtefører i det 
lokale brandværn, 
tenor og nodeskriver 
i sangforeningen. 

Han klippede selv hå- 
ret på sine 6 børn, 
forsålede familiens 
fodtøj og huggede 8 
kubikmeter brænde til   

vinteren samtidig 
med, at han lavede 
det meste husgeråd 
selv. 

Min bedstefar var 
kommet ned på en ar- 
bejdstid på 54 timer. 
Han overtog haven ef- 
ter oldefar. Var også 
sprøjtefører. 

Han var også medlem 
af skytteforeningen 
og sangforeningen, 
men havde hverken tid 
til at være kasserer 
eller nodeskriver. 
Han klippede heller 
ikke selv sine fire 

børn, hans brænde- 
hugst indskrænkede 
sig til en kubikmeter, 
fordi han var gået 
over til at fyre med 
kul. Husgeråd var ef- 

terhånden nøget, man 
købte. 

Min far arbejdede 48 
timer om ugen. Også 
han var havemand og 
medlem af skyttefore- 
ningen, men han havde 
hverken tid til sång      

eller frivillig brand- 

tjeneste. 

Sine to børn sendte 
han til frisøren, når 
de skulle klippes, og 
der var ingen brænde- 
hugst - men han lavede 
da lidt husflid en 
gang imellem. 

Jeg selv er traditio- 
nen tro medlem af 
skytteforeningen, men 
kommer der aldrig. Jeg 
har opgivet koloniha- 
ven, den betaler sig 
ikke længere - og jeg 
har kun et barn. Bræn- 
de og kul til vinte- 
ren - nul. Vi har fået 
oliefyr. Hvordan skul- 
le man ellers få tid 
til noget som helst i 
dette forjagede sam- 
fund; Jeg arbejder jo 
trods alt 40 timer om 
ugen! 

Og hvordan skal det 
gå, når arbejdstiden 
nu snart nedsættes til 
39 timer =— så frygter 
jeg, at jeg overhove- 
det ikke kan få tid 
til noget som helst.



  

Bedre lager- 
styring 

  

Når vi tåler om jule- 
træer, så er det ikke 
den dejlige jul med 
gaver og god mad. 

Nej, så er det stati- 
ver til aflægning af 
stangmaterialer til 
de forskellige ordrer, 
som leveres gennem 
afkorterværkstedet. 

For på denne måde er 
det mere overskueligt, 
lettere åt styre, og 
når en ordre er fær- 
digleveret, kan vi 
hurtigt se, om der af 
en eller anden grund 
er materialer i over- 
skud, som så bliver 
brugt, inden nyt kø- 
bes hjem. 

oC   

Kantine- 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1986-04-01. 

1. Da der stadig er 
problemer med af- 
levering af nøgler 
til omklædnings- 
skabe i forbindel- 
se med afrejse el- 
ler evt. overflyt- 
ning til anden af- 
deling, vil der 
for fremtiden bli- 
ve tilbageholdt 
kr. 25,- i løn- 
ningsposen til er- 
statning for nøgle 
og lås, for så 
vidt rettidig af- 
levering ikke fin- 
der sted. 

  

Vind en flaske 

Gammel Dansk 

OPGAVE - også for de 
jagtinteresserede. 

En jæger tog sit ge- 
vær og forlod sin 
lejr for at gå på 
jagt efter en bjørn. 

Han gik først 10 km 
stik syd fra lejren 
uden at få øje på no- 
get bytte, 

Derpå ændrede han 
kurs og vandrede mod 
vest. Efter at have 
gået 10 km i den ret- 
ning kom han på skud- 
hold af en bjørn. Han 
skød og nedlagde den. 

Efter dette gik han 
10 km mod nord - hjem 
til lejren. 

Hvad farve havde 
bjørnen ? 

Løsninger afleveres 
til et redaktionsmed- 
lem inden 15. maj, og 
der trækkes lod om en 
flaske Gammel Dansk. 

  
Jeg har gennemskuet Dem, Mortensen: 
De er ude efter gageforhøjelse



oPort 
Også i år skal vi ha' afviklet 
FLS-turneringen, og kampprogram- 
met er som følger: 

Mandag 1986-04-14 kl. 18.00: 
DE - Rørdal 
Pedershaab - Norden 

Mandag 1986-04-21 kl. 18.00 
Rørdal - Pedershaab 
Norden - DEF 

Mandag 1986-04-28 kl. 18.00: 
Rørdal - Norden 
Pedershaab - DEF 

Desværre må vi se i øjnene, at et   

ellevemands-fodboldhold kan vi ik- 
ke mobilisere, så vi prøver i år, 
for første gang, med et syvmands- 
hold i Firmasports turnering. 

Idrætsklubben Norden afholdt ge- 
neralforsamling i kantinen 
1986-04-10. Bestyrelsen blev som 
følger: 

Formand Carl Johan Jensen 
Kasserer Viktor Pedersen 
Sekretær Bent Pedersen 
Bordtennis: Palle Andersen 
Badminton Flemming Åsp 
Billard Carl Johan Jensen 
Fodbold Viktor Pedersen 

Personalia 

Legat 

Ved en højtide- 
lighed i Køben- 
havn onsdag den 
16. april fik 
Bjarne Jensen 
overrakt en 
legatportion af 
"Familien Kjærs 
Fond" som en 
anerkendelse 
for flid, ini- 
tiativ og stor 
interesse for 
sit årbejde. 

  
Vi ønsker, Bjarne Jensen til lyk- 
ke med den fine udmærkelse.   

Personale 

Fra 1986-03-10 
er Kaj Ander- 
sen ansat som 

værkfører i 
pladeområdet 
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am


