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FLS-maskinfabrikker 
| samarbejde 

STOR SAMLET STYRKE 

NORDENS bestræbelser 
på at opdyrke et mar- 
ked uden for FLS er 
intensiveret i 1986. 
Der er opnået store 
interessante opgaver 
inden for stålkon- 
struktioner, tanke og 
vindmølletårne. Nogle 
af ordrerne har lig- 
get i nye områder, 
hvor det har været 
nødvendigt at gøre en 
ekstra indsats for at 
klare opgaverne. 

Det er vigtigt, at vi 
stadig udvider salget 
til andre kunder, og- 
så selv om det kræver 
en særlig indsats for 
at blive familiære 
med problemerne i an- 
dre opgavesammenhænge 
end de sædvanlige. 
Kun derved kan NORDEN 
fastholde sin betyd- 
ning og beskæftigelse 
på længere sigt. 

Et vigtigt tiltag i 
denne sammenhæng er, 
at der i årets løb er 
skabt interessante 
samarbejdsrelationer 
mellem FLS-maskinfa- 
brikkerne. Sammen med 
maskinfabrikkerne i 
Valby og Libeck for- 
anstaltes ordreopsøg- 
ning på det nordtyske 
marked, som for dan- 
ske virksomheder er 
interessant derved, 
at der alene i områ- 
det nord for Hamburg 
er et marked af samme 
størrelse som det 
danske. 

I slutningen af året 
har de samme 3 ma- 
skinfabrikker sammen   

I FLEKSIBLE ENHEDER 

med Pedershaab afgi- 
vet et tilbud på 
450 mio kr. på ud- 
styr til fremstilling 
af en kæmpemæssig 
vandledning til Liby- 
en. Det drejer sig 
om et meget stort an- 
tal stålforme for 
støbning af beton- 
Tør samt et antal ma- 
skiner for rørenes 
færdigbearbejdning. 
Man får måske en for- 
nemmelse af projek- 
tets størrelse, når 
det fortælles, at 
ledningen er 1900 km 
lang med diameter på 
op til 4 m. Lednin- 
gen skal transporte- 
re frisk vand fra 
undersøiske kilder 
langt inde i Sahara- 
ørkenen ud til kyst- 
områderne, hvor der 
er alvorlige vand- 
problemer. 

Fra NORDENS side 
stilles store for- 
ventninger til det 
samarbejde, der er 
etableret med de øv- 
rige fabrikker. Til- 
sammen råder fabrik- 
kerne over en meget 
stor kraft og evne 
til at løse endog me- 
get store og tunge 
opgaver. Fabrikkernes 
individuelle opbyg- 
ning som mindre - og 
dermed fleksible - 
enheder vil være et 
godt grundlag for at 
løse disse opgaver på 
en hurtig, målrettet 
øg ubureaukratisk 
måde. 
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Orientering fra montageafdelingen 

EL- FILTERMONTAGERNE 

I dette blads august- 
udgave skrev vi med 
reference til el-fil- 
termontagerne på 
Nordkraft og NEFO, at 
vi var overbevist om, 
at NORDEN også magter 
opgaver af denne art. 

Med aflevering og 
idriftsætning af det 
første el-filter til 
Nordkraft blev denne 
påstand bevist. El- 
filteret blev afleve- 
ret og idriftsat til 
tiden, 14 uger efter 
montagestart. 

Ved aflevering af 
dette filter blev den 
første milesten i af- 
viklingen af el-fil- 
termontagerne nået. 
Det sidste i rækken, 
el-filteret for ke- 
del 5 på Nordkraft, er 
planlagt færdigt ul- 
timo marts 1987. 
- 

  

  
     

ØVRIGE IGANGVÆRENDE 
ARBEJDER 

Diverse maskinmonta- 
ger på FLS-forsøgs- 
anlæg på Dania, repa- 
rationsarbejde på 
DEF. Aktiviteterne på 
Rørdal er for vort 
vedkommende meget 
ringe for tiden. Den- 
ne situation benytter 
vi til at opbygge og 
indrette et nyt mini- 
værksted, incl. værk- 
tøjsbur, i alt 108 
m, en investering i 
bestræbelserne på at 
stå bedst muligt for- 
beredt, når montage- 
arbejdet på den nye 
produktionslinie på- 
begyndes om ca. 1/2 
ar. 

BESKÆFTIGELSEN 

I afdelingen er der 
p.t. beskæftiget i alt   

86, fordelt med 6 i 
ledelsen, 56 hv. og 24 
medhj. 

Forventningerne til 
beskæftigelsen i 1987 
må betegnes som posi- 
tive, vurderet på 
basis af arbejde i 
ordre, tilbud og fore- 
spørgsler. 

NYE ORDRER 

Fra APCF har vi modta- 
get ordre på diverse 
ombygningsarbejder på 
APCF's pakkerianlæg 
på Sluseholmen. Ordren 
giver beskæftigelse 
til 4-5 mand i 20 
uger. Desuden har 
APCF bestilt assistan- 
ce for ombygning af 
Fluxomatic-pakkemaski - 
nen samme sted i peri- 
oden uge 2-7, 1987. 

IBJ 
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Elektrofiltrene på NEFO 
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Rejse til Kina 
FLS' Kina-kontor har 
igennem længere tid 
forhandlet med kine- 
serne om en licenskon- 
trakt på overførelse 
af teknisk know-how 
for lagermaskiner 
(sideskraber + 3 rund- 
lagre), således at 
fremstillingen kunne 
foregå i Kina. 

1 den forbindelse blev 
jeg anmodet om at del- 
tage i forhandlinger- 
ne i Kina med at over- 
føre (sælge) den pro- 
duktionsteknologi, vi 
benytter på NORDEN. 

Det var et krav, at 

deltagelsen i forhand- 
lingerne skulle star- 
te op omgående, og 
det var derfor nød- 
vendigt at arrangere 
et besøg i Kina med 
få dages varsel. 

Men et er f.eks. at 
skulle foretage en 
rejse til Italien el- 
ler Spanien. Til Kina 
kræves der visum. 
blev derfor telex'et 
til FLS" Kina-kontor 
i Peking om at være 
behjælpelig med at 
skaffe såvel visum 
som hotelværelse, men 

om fredagen kl. 16, 
hvor jeg skulle rejse 
søndag morgen, var 
der ingen svar på 
hverken visum eller 
hotel. Så jeg tog af 
sted med de forhåb- 
ninger, at Kina-kon- 
torets chef Oliver 
Jensen havde klaret 
paragrafferne. 

Efter en rejse, der 
startede søndag mor- 
gen fra Aalborg. over 
København-Frankfurt- 
Karachi i Pakistan, 

Der : 

  

ankom jeg mandag aften 
til Peking lufthavn. 

Af de ca. 300 passage- 
rer, der var med fly- 
et, gled de 99 % glat 
igennem tøld- og vi- 
sumkontrollen. Tilbage 
stod der nogle få 
stykker, heriblandt 
mig selv uden visum. 

Jeg må indrømme, jeg 
var en lille smule be- 
klemt ved situationen - 
stå i et vildfremmed 
land og ikke vide, om 
man var købt eller 
solgt. 

Men hvad skete der så. 
Pludselig dukkede der 
en kineser ud fra 
mængden, smilte til 
mig og sagde på ge- 
brokkent engelsk: Åre 
you Mister Jensen? 

Jeg kunne drage et 
lettelsens suk. Cliver 
Jensen havde igen le- 
vet op til sit ry 
"den klarer Oliver". 

Møderne med kineserne, 
der foregik i nogle 
mødelokaler i en byg- 
ning, der kan sammen- 

lignes med det, vi 
vil kalde Folkets Hus, 
startede tirsdag mor- 
gen og omfattede med- 
lemmer af ledelsen fra 
to maskinfabrikker. 
Maskinfabrikken 
"Harbin", der ligger 
ca, 1300 km fra Peking 
og har ca. 3500 ansat- 
te, samt maskinfabrik- 
ken "Tian Jin" ca. 100 
km fra Peking med ca. 
7300 ansatte. 

Foruden medlemmer af 
ledelsen fra de to ma- 
skinfabrikker deltog 
der i mødet også an-   

satte fra ministeri- 
et, total 10-12 styk- 
ker, så det var 
klart, at da de alle 
havde spørgsmål, var 
det utroligt, hvor 
dybt ned i teknologi- 
en man gik. 

Når mån tager i be- 
tragtning, hvor store 
de fabrikker er, der 
eventuelt skal frem- 
stille de omtalte ma- 
skiner, er det fanta- 
stisk, så elementære 
spørgsmål der blev 
fremsat. 

Men at kineserne er 
skeptiske og kritiske 
og ikke overlader no- 
get til tilfældighe- 
derne forstår man 
egentlig godt. 

Der er ingen tvivl 
om, åt mange uden- 
landske firmaer bare 
for at få noget solgt 
har forsøgt at frem- 
stille deres produk- 
ter som helt epoke- 
gørende, hvorefter 
det, når kontrakten 
er underskrevet, og 
den første leverance 
har fundet sted, har 
vist sig, at det på- 
gældende produkt (ma- 
skine) slet ikke har 
kunnet leve op til de 
stillede forventnin- 

ger. 

Derfor er det, at et 
af de mange krav, ki- 
neserne har stillet 
til FLS, har været 
ønsket om at få at 
vide, hvor stort et 
arbejde der ud fra 
FLS' teknologi lig- 
ger i produktionsfor- 
beredelsen på NORDEN. 

Een ting er i hvert



fald sikkert: at for- 
handle kontrakt med 
kinesere er ikke bare 
at gå ud og præsente- 
re sig og sige: Her 
er vi (FLS), vi kan 
alt. Kineserne er, som 
jeg har omtalt, meget 
omhyggelige og overla- 
der ingenting til til- 
fældigheder. 

Før en kontrakt er 
hjemme, ligger der må- 
neder med utallige 
forhandlinger og be- 
regninger, før man når 
hen til det afslutten- 
de møde ved en eventu- 

el kontraktunderskri- 
velse. 

Eller et beklagende: 
Desværre, vi har fået 
et bedre og billigere 
tilbud fra anden side. 

Af de kinesere, der 
deltager i mødet, der 
foregår på engelsk, er 
der sjældent mere end 
en éller to, der for- 
står engelsk, så der 
må altid være tolk 
til stede. Så afhængig 
af, hvor perfekt tol- 
ken er i teknik, kan 
der opstå vældige dis- 

  

  

kussioner over selv 
de mest banale ting. 

Inden jeg fortaber 
mig helt i detaljer 
angående Kina-projek- 
tet, tror jeg nok, 
det er værd ganske 
kort at slutte med at 
fortælle, hvorledes 
jeg har opfattet ar- 
bejdet på udekontoret. 

Under de daglige møder 
med kineserne fremkom 
der ustandselig æn- 
dringer og tilføjel- 
ser i kontraktens 
forskellige appendix. 

Når mødet hen under 
aften var afsluttet, 
tog man hjem til kon- 
toret. Her startede 

så arbejdet med at få 
tilføjet eller ændret 
de dele i kontrakten, 
som man var blevet 
enige med kineserne 
om. 

Men da kontorpersona- 
let (2 kinesere) al- 
lerede på det tids- 
punkt havde holdt 
fyraften, ja så var 
der ikke andre end 
de 2 kontraktforhand-   

lere fra FLS-H Leif 
S. Thomsen og Knud 
Bertram Hansen samt 
lederen af Kina-kon- 
toret Oliver Jensen 
til at udføre kontor- 
arbejdet, det være 
telex til Danmark, 
revurdering og ny ud- 
formning af teksten i 
kontrakten samt 
tekstbehandling m.m. 

Et arbejde, der nemt 
kunne strække sig 
over flere timer, så- 
ledes at inden man 
kunne slutte dagens 
dont, var det blevet 
sent på aftenen, og 
det enten det var 
mandag eller lørdag. 

Een ting står i hvert 
fald fast: det at ha- 
le en kontrakt i land 
i Kina, det kræver 
sin mand, en mand med 
den rette pionerånd, 
en indstilling, som 
jeg ikke er i tvivl 
om at de 3 herrer, 
der arbejder med kon- 
trakten, er i besid- 
delse af. 

FJ   



Samarbejdsudvalg 
Torsdag 1986-12-04 
kl. 15,40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Bent Pedersen, 

John Nielsen er ind- 
trådt i SU i stedet 
for Henning Andersen. 

Som suppleant for 
Villy Jacobsen var 
mødt Erling Lyngby 
Jensen. 

Bent Pedersen bød 
velkommen, specielt 
til det nye medlem og 
suppleanten. 

Punkter fra 

tidligere møder 

SU godkendte den frem 
lagte Fer rep Ian for 
1987, som aftrykkes i 
OBS, Ifølge feriepla- 
nen vil fabrikken væ- 
re lukket i ugerne 28 
29 og 30, og de, der 
ønsker ferie i uge 27 
i stedet for uge 30, 
vil kunne forvente åt 
skulle arbejde i mon- 
tageafdelingen, hvil- 
ket også vil lette 
denne afdelings til- 
rettelægning af ferie. 
Med hensyn til bedre 
kvalitet af arbejds- 
tøj oplyste N. Aa. 
Nørgaard, at køb af 
Kansas i stedet for 
Jyden er så meget dy- 
rere, at der må gives 
3 sæt i stedet for 4, 

medens der ikke vil 
være nogen ændring 
for dem, der får 2 
sæt. 
John Nielsen bemærke- 
de, at arbejdet på 
udearbejde er noget 
hårdere ved tøjet, 
hvorfor det på det 
grundlag vil være 
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vanskeligt at ændre 
det fra 4 til: 3 sæt. 
Der var enighed om at 
tale såmmen om spørgs- 
målet, før der træf- 
fes endelig afgørelse 
om ændring af arbejds- 
tøjets kvalitet. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
oldt møde 1986-11-25. 

N. Aa. Nørgaard oply- 
ste, at Kirsten Thom- 
sen rejser, og i ste- 
det er Judith Kristen- 
sen ansat som kanti- 
neassistent, medens 
Tove Kristensen er 
leder af kantinen. 
Sikkerhedsudvalget af- 
oldt møde 1986-11-20. 

Bent Pedersen ønskede 

containeren uden for 
hal 5 flyttet, hvil- 
ket vil ske. 
SU drøftede de mange 
øjenskader, der havde 
været siden sidste 
SiU-møde, og var eni- 
ge om at foretage en 
undersøgelse af, ved 
hvilke arbejder øjen- 
skaderne især var op- 
stået. Det kunne 
f.eks. have forbin- 
delse med, at der den 
sidste tid havde væ- 
ret meget slibearbej- 
de. 
Peder Christensen men- 
te, at udsugninger på 
COz-apparater bør 
holdes i orden over- 
alt på fabrikken og 
altid bør bruges, 
idet målinger har 
vist, at CO er noget, 
man skal være opmærk- 
som på. 
Alle re eee SS 
bortset fra hal P har 
afholdt møde siden 

sidste SU-møde. 
Bent Pedersen ønske- 
de, at man arbejdede 
bedre sammen i spørgs-   

målet om transport- 
mål, hvortil Frede 
Jensen svarede, at 
spørgsmålet er taget 
op, og man forsøger 
at finde en løsning. 
Uddannelsesudvalget 
vil se på spørgsmålet 
om at få en repræsen- 
tant for udearbejde 
med i udvalget. 
Arne Nielsen rejste 
spørgsmålet om en 
mundtlig aftale, der 
var indgået med ude- 
arbejdsafdelingen, og 
hvor det senere viste 
sig, at aftalen først 
skulle drøftes på hø- 
jere plan. 
Willy Kok svarede, at 
der må være proble- 
mer, der er fælles på 
fabrikken, og hvor 
der må indgå syns- 
punkter fra begge di- 

visioner. 
John Nielsen mente, 
at det er bedre at få 
besked herom, hvis en 
aftale først skal 
drøftes med ledelsen, 
så man ikke fejlag- 
tigt tror, at man har 
en aftale, hvilket 
giver problemer. Han 
henviste i denne for- 
bindelse til, at der 
var givet udtryk for, 
at man ville give en 
anden kvalitet i 
thermotøj, hvilket 
viste sig ikke at væ- 
re tilfældet. 
Frede Jensen mente, 
at det rigtige må væ- 
re, at man lover at 
undersøge et spørgs- 
mål, men det er ikke 
ensbetydende med, at 
der er givet tilsagn 
om noget. 
Ønske fra udearbejde 
om at få bestillings- 
sedler på arbejdstøj/ 
fodtøj samt de for- 
skellige muligheder 
for valg af arbejds- 
tøj/fodtøj trykt i 
OBS vil blive imøde- 
kommet i næste nummer 
af OBS. 
John Nielsen nævnte,



at hvis man har fået 
forkert arbejdstøj, 
kan der være proble- 
mer med at få det byt- 
tet til det sæt, man 
har bestilt, og ønske- 
de, at man kunne have 
et lille lager på 
10-20 sæt, hvortil 
N. Aa. Nørgaard sva- 
rede, at man også har 
nogle sæt liggende og 
bytter i den udstræk- 
ning, det er muligt. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
ladeværkstederne be- 

skæftigelse til 80 
mand i 12 uger (95 %) 
og i maskin- og monta- 
eværkstedet til 18 

mand 1 lå uger (85 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 4 mand i 4 uger, 
på Dania til 7 mand i 
6 uger, på DEF til 7 
mand i 6 uger, på 
Nordkraft til 16 mand 
i 17 uger, på NEFO 
til 20 mand i 6 uger, 
på Sluseholmen til 5 
mand 1 20 uger. 
På Bent Pedersens fo- 
respørgsel svarede 
Frede Jensen, at han 
ville mene, at der i 
kal S& vil være be- 
skæftigelse til den 
nuværende styrke det 
næste halve år med 
fremstilling af rør 
til Rørdal, hvorpå 
der er afgivet tilbud 
til FLS, og andre: oT- 
drer, der måtte indgå. 
Willy Kok nævnte de 
pressede priser, som 
der er gjort et stort 
arbejde for at kon- 
kurrere med. SU var 
enige i, at det er 
noget, man må stå 
sammen om, og at der 
må gøres en indsats 
for at få ordrer. 
Willy Kok omtalte 

  

  

Libyen-projektet med 
en rørledning, hvor 
Norden, FLS-M, FLS-Lu 
og Pedershaab er gået 
sammen om et stort 
tilbud omfattende 15 
komplette betonrørsma- 
skiner samt ca. 10.000 

tons formudstyr. Vand- 
ledningen skal være 
ca. 2000 km lang med 
4 m i diameter. 
Willy Kok nævnte sam- 
arbejdet mellem de 3 
maskinfabrikker, der 
tilsammen har en meget 
stor styrke og er delt 
op i fleksible enheder. 
På Kurt Møller Niel- 
sens forespørgsel, om 
der kom ordre på flere 
vindmøller, svarede 
Frede Jensen, at der 
er afgivet tilbud på 
et par hundrede vind- 
møller mere, men der 
foreligger endnu in- 
gen afgørelse herpå. 
Investeringer: Udsug- 
ning m.v. i hal D, 
kloakarbejde fra M til 
D, etablering af nyt 
værksted på Rørdal 
(montageafdelingen) , 
3 stk, ensrettere i 
montageværkstedet, 2 
stk. brugte COz i hal 
R, håndmagnet i kvali- 
tetskontrolafdelingen. 

Eventuelt 

John Nielsen fore- 
spurgte om muligheden 
for åt få lavet en 
form for indkøbsfore- 
ning, hvor medarbej- 
derne får et kort med 
angivelse af navn og 
arbejdssted, så pågæl- 
dende kan få en rabat, 
hvor man køber en va- 
re, f.eks. hos et 
olieselskab eller ben- 
zinselskab. 
Willy Kok svarede, at 
hvis det krævede en 
udvidelse af den ad- 
ministrative stab, 
kunne han ikke give 
tilsagn herom. 
N. Aa. Nørgaard vil   

undersøge muligheder- 
ne for at oprette en 
sådan indkøbsfore- 
ning. 
På Willy Koks fore- 
spørgsel om erfarin- 
gerne med arbejdstids- 
nedsættelsen svarede 
Peder Christensen, at 
der havde været tvivl 
omkring selve aftalen, 
men han mente, at de 
opståede spørgsmål 
efter en periode vil- 
le være løst. 
Frede Jensen nævnte, 
at man ikke kan lukke 
en enkelt afdeling. 
Der må være nogle 
tilbage i afdelingen, 
og kan der ikke blive 
enighed herom, så må 
det forlanges, at der 
vælges 12 minutter om 
dagen eller 1 time om 

fredagen: 
Willy Kok oplyste, at 
der i lighed med sid- 
ste år vil blive gi- 
vet en lille julegave 
til medarbejderne den 
sidste arbejdsdag før 
juleferien, hvor man 
samles i kantinen. 
Peder Christensen 
fremkom med ønske om 
at undgå en forhøjel- 
se af smørrebrødspri- 
sen, hvilket havde 
været på tale, f.eks. 
ved at bruge noget af 
fortjenesten på øl og 
vand samt diverse til 
at holde prisen på 
smørrebrød, hvortil 
Willy Kok svarede, 
at kantinen har et 
budget, som skal 
overholdes, men det 
beløb kunne overla- 
des til kantineudval- 
gets administration, 
og udvalget må så stå 
til regnskab for det. 
Willy Kok var villig 
til en drøftelse med 
kantineudvalgets 
medlemmer herom. 
Willy Kok spurgte, 
om der var interesse 
for ved en familie- 
aften at se en gam- 
mel NORDEN-film,



hvilket SU mente der 
ville være. 
Willy Kok kunne vide- 
rebringe en tak for 
besøget på Norden fra 
deltagerne fra FLS-Lu. 

Mødet sluttede med, 
at Arne Nielsen viste 
en film fra SU-med- 
lemmernes besøg i 
Lubeck i juni. 

Næste mødeleder: 
Frede Jensen. 

Mødet hævet kl. 17.55. 

MÆRKELIGT 

- Ja, undskyld hr., 
men der må altså ik- 
ke ryges her i sove- 
kupeen. 
- Det må jeg nok si- 
ge. Før sad der en 
og sov i rygekupeen, 
og ham sagde De ik- 
ke noget til. 

  

Er du nogen sinde 
kommet for skade 
at stå ved udgan- 
gen, når klokken 
Sår 5. ser?   

ET GODT TIPS: 

  

VÆR NØGTERN 

FOR 
SIKKERHEDEN '



  

Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1986-11-20' kl, 15.40; 

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

Frede Jensen bød vel- 
kommen. 

Punkter fra sidst. 
Sikkerhedsudvalget 
diskuterede måleresul- 
taterne foretaget af 
BST, og der vil efter 
behov blive fremstil- 
let nye sugehoveder. 

Revision af ordning om 
sikkerhedsfodtøj er 
foretaget. 

Uanmeldt inspektion. 
Egon Olesen efterlyste 
en ordning omkring 
mærkning af el-værk- 
tøj, når dette har væ- 
ret til reparation ude 
af huset. 
SiU indskærper, at der 
skal bruges hjelme, 
når der arbejdes i 
flere etager. 
Frede Jensen vil un- 
dersøge, hvem der skal 
foretage fast eftersyn 
af palleløftere. 

Indtrufne ulykker. 

1986-09-03, Rørdals 
kridtgrav:   

Ved montage af vende- 
station var tilskade- 
komne sammen med 2 
andre ved at lægge 
en HEB 120 på plads. 
Da den stødte mod en 
bolt, kom den ikke 
til at ligge på den 
beregnede betonkant, 
men faldt ned over 
højre hånds 3. finger. 
Fravær: 9 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

1986-09-03, hal R: 
Ved opretning af pla- 
dedør med brænder kom 
tilskadekomne til at 
dreje brænderen, så 
den brændte hans ven- 
stre hånd. 
Fravær: 10 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1986-10-13, hal S: 
Ved tilretning af et 
vinkeljern anvendte 
tilskadekomne et ko- 
ben, som gled og ram- 
te venstre hånds tom- 
melfinger. 
Fravær: 25 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1986-10-17, hal P: 
Under fugning kom der 
et stykke glødende 
jern ind under svej- 
sehandsken, hvilket 
forårsagede et brand- 
sår på oversiden af 
højre hånd. 
Fravær: 11 dage. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement.     

1986-10-23, El-bygning 
NEFO: 

Da tilskadekomne gik 
på el-bygningens tag, 
hvor der var lagt 
brædder over huller, 
gled brædderne fra 
hinanden, og tilska- 
dekomne trådte igen- 
nem og beskadigede 
venstre knæ's led- 
bånd. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
utilstrækkelig be- 
skyttelse. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 13 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
af SikkerhedsbØ ET = 
T hal D er der afgi- 
vet bestilling til 
ESAB på et udsug- 
ningsanlæg. 
Flemming Jensen vil 
undersøge muligheden 
for at få bedre lys i 
montageværksted, evt. 
ved at flytte nogle 
lamper. 
Helmuth Hansen vil 
tage kontakt til ude- 
arbejdsafdeling for 
at få. system i mærk- 
ning af el-materiel. 

Retningslinier for 
vedligeholdelse a 
udsugningsanlæg. 
SiU arrede dette 
punkt, som man mener 
løses, når der kommer 
nyt udsugningsanlæg i 
hal P, hvilket er på 
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næste års budget. I 
den forbindelse vil 
der blive frigjort ka- 
pacitet, som man vil 
kunne sætte ind som 
reserve i andre værk- 
steder. 

Retningslinier for 
ugning. 

Kantine - 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1986-11-25. 

FLS' ledelse 
Som følge af organi- 
sationsændringer i 
FLS-H er Maskinfabrik- 
ken Norden - tillige 
med Maskinfabriken i 
Valby - overflyttet 
til adm. direktør 

É i = Erik B. Rasmussens 
Sikkerhedsgruppen i 1. Udvalget blev ori- ansvarsområde. 
hal P vil se nærmere enteret om ændrin- 
på forholdene omkring gen af personale- Ændringen er en kon- 
fugning. Man vil til- forholdet i kanti- sekvens af, at Palle 
stræbe at fuge mindst nen, 0. Jørgensen, som 
muligt og så vidt mu- hidtil har haft det 
ligt flytte de om- 2. Der vil blive ind- overordnede ansvar 
kringarbejdende. sendt bevillings- for FLS-maskinfabrik- 

anmodning om ud- kerne, er udnævnt til 
Eventuelt. skiftning af lys- ny salgsdirektør i 

Flemming Jensen ef£- stofarmatur i ba- FELS=H. 

terlyser bedre contai- derummet. frille 6. Ølegensen lan 

Der til sspeners Frede 1 gen i nd yalren været NORDENS bindeled Jensen vil undersøge 
sagen. 

Der vil blive oprettet 
ny sikkerhedsgruppe i 
hal R. 

Jørgen Kristensen an- 
moder om mærkning af 
løfteåg med. egenvægt 
og max. belastning. 
Dette vil blive fore- 
taget. 

SiU vil bede sikker- 
hedsgruppen, der fo- 
retager uanmeldt in- 
spektion, om at opsø- 
ge sikkerhedsgruppen 
i det pågældende værk- 
sted og orientere den 
om de eventuelle 
mangler, der vil bli- 
ve refereret. 

diskuterede en 
evt. påmontering 
af afkalkningsan- 
læg på hovedvand- 
ledningen til kan- 
tinen eller evt. 
på hovedvandled- 
ningen til fabrik- 
ken. 

okærearbejde 
til Færgerne 
Fra S… C. Sørensen 
har vi modtaget or- 
dre på skæring og op- 

til hovedkontoret si- 
den 1981. 

   
Erik B. Rasmussen 

mærkning af 110 tons 
stålplader til 2 ski- 
be, der skal frem- 
stilles på et skibs- 
værft på Færøerne. 

Mødet hævet kl. 17.00. 

ik Skæregrundlag og 
bånd for disse plaå- 
der får vi leveret 
fra Skibsteknisk 
Laboratorium, såle- 
des at vi ingen pro- 
grammeringsarbejde 
har på denne opgave. 

Stof til februar- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 

nest 22. januar. HN 

        Jørgensen 
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Nyt fra sporten 
Den røde lygte var tændt ved 
Idrætsklubbens årlige festivitas 
i selskabslokalerne. 

En total belægning på 78 fremmød- 
te er det højeste i klubbens hi- 
storie, men dejligt er det for 
festudvalget at se så mange glade 
mennesker more sig i en hyggelig 
atmosfære. 

Traditionen tro blev der uddelt 
pokaler til årets klubmestre, og 
de var som følger: 

Årets fodboldspiller: 
Henning Ørbæk 

Badminton: 

Eilif Simonsen 

Billard: 

Morten Frederiksen 

Bordtennis: 
Jens Nielsen 

Resultatet af sommerens fodbold- 
turnering: 

H-RÆKKEN 

EBJ 24 56 == 25 
SUNDBY 1 El: 58 - 25 
DESMI 15 41 - 40 
NORDEN 13 39 —. 41 
SOLAR 12 52 -=-49 
DAC 2 1z 35 1,99 
FIBERTEX 1 9 53. - 36 
BATES 2 6 za = 72 

Oprykkere EBJ og SUNDBY 1 
Nedrykkere: FIBERTEX 1 og BATES 2 

Juleferie 
Fabrikken og kontoret er lukket 
på grund af ferie i tiden 
24. december - 4. januar, begge 
dage incl.   

Personalig 

Willy Jespersgaard fylder 50 år 
1987-02-06 

Knud Ørvad 
Jensen er fra 
1986-11-01 
ansat som 

værkfører i 
hal R 

    Vindmølle nr. 100 
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29. 

uge 

24. 

28. 

20; 

30. 

51: 

fri 

juni 
december 
december 

ferie 1987 
Ferie i 1987 er fastsat som følger: 

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

Da det erfaringsmæssigt viser sig, 
der ikke anvender ugerne 28 - 29 - 
vælger uge 27 i stedet for uge 30, 
de i montageafdelingen, således at 
i fabriksferien. 

Angående afholdelse af ferie bedes 
til værkføreren. 

LEDELSEN ØNSKER ALLE MEDARBEJDER- 
NE OG DERES FAMILIE EN GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR MED TAK FOR 
ARBEJDSINDSATSEN I DET FORLØBNE 

Arb.- Udb. - 
dage dage 

maj 1 1 

. juni 1 (6. juni lørdag) 

28 og 29 + uge 27 eller 30 15 18 (3 lørdage) 

december 1/2 1 (2. januar lørdag) 

december 1 1 

december 1 1 

december 1 1 

december 1/2 1 

disposition 5 5 

at det kun er få medarbejdere, 
30 (fabriksferien), vil de, der 
kunne forvente at skulle arbej - 
fabrikken holdes totalt lukket 

du give besked senest 1987-04-01


