
  

  

Nr. 
1987 

1 
ie 
februar 

årg. 

  

NORDEN) >) 
Afdeling af F.L.Smidth &Co. A/S 

  
NORDEN godkendt 

til NDT-prøvning ” 
se side 4



NORDEN D 

INTERNT PERSONALEBLAD 

Kok 
æ 

Ansvarsh. redaktør 

Villy Jacobsen 

Redaktionsudvalg 

Peder Christensen 
Villy Jacobsen 
Arne Nielsen 
John Nielsen 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

RESULTATER - i 

Fælles Lønsomt samarbejde 

RESULTAT FOR 1986 

NORDENS regnskabsmæs - 
sige resultat for 
1986 er nu gjort op. 

På SU-mødet 29. janu- 
ar kunne det oplyses, 
at omsætningen har 
været på 87,5 mill. 
med et resultat på 

2 milk; 

Investeringerne i 
1986 har været på 3,8 
mill. 

Der er enighed om, at 
1986 har bragt os et 
kendeligt skridt i 
den rigtige retning 
imod en fornyet og 
effektiv fabrik. 

BUDGET FØR 1987 

I 1987 er der budget- 
teret med en omsæt- 
ning på 80 mill. og 
et regnskabsresultat 
på 3,3 mill. 

Investeringsbudgettet 
for 1987 indeholder 
de næste trin i den 
fysiske fornyelsespro- 
ces i fabrikken som 
følge af vor strate- 
giplan. Det drejer sig 
bl.a. om en samling af 
de aktiviteter, som 
ligger i vort plade- 
service-område, og som 
indebærer en forlæn- 
gelse af hal U. For- 
målet er en stadig 
forbedring af NORDENs 
spredte layout og ned- 
sættelse af den meget 
omfattende interne 

transport.   

ORDRESITUATIONEN 

Der er travlhed i øje- 

blikket med afviklin- 
gen af Kina-ordren 
til Zhu Jiang. Store 
skibslaster - fra 
NØRDEN og eksterne 
jyske leverandører - 
skal forlade Aalborg 
i nær fremtid. Afsen- 
delsen vil give et 
vældigt dyk i mængden 
af opmagasinerede ar- 
bejdsmængder. 

Herefter kan vi - ja, 
det er vi allerede - 
gå i gang med cyklo- 
ner og andet udstyr 
til det nye anlæg på 
Rørdal. Det er lykke- 
des før NORDEN at få 
væsentlige arbejdsop- 
gaver til dette anlæg, 
som ligger ideelt i 
vort geografiske om- 
råde. Vi er således i 
stand til ved hjælp 
af vor havn at koor- 
dinere fremstillings- 
og montagemæssige op- 
gaver med en samlet 
billiggørelse som re- 
sultat. NORDEN skal 
udføre ca. 1/3 af 
montageopgaven til 
afvikling i 2. halv- 
år. 

BESKÆFTIGELSEN 

Vi har igennem 1986 
haft - og har stadig - 
en høj beskæftigelse. 
Ikke mindst aktivite- 
terne på montagefron- 
ten har krævet en ud- 
videlse af styrken: 
Der er for tiden be- 
skæftiget ca. 270



mand på NORDEN. Vi 
forventer ikke, at vi 
med den nuværende or- 
dretilgang kan bevare 
beskæftigelsen i det- 
te leje. I løbet af 
året vil det være nød- 
vendigt at tilpasse 
beskæftigelsen til et 
normalt niveau. 

Efter Rørdal-ordren 
vil vi som andre af 
gruppens fabrikker 
komme til at mærke en 
afmatning i ordremæng- 
den fra FLS. Der er 
ikke indløbet væsent- 
lige ordrer på cement- 
fabrikker i meget 
lang tid. 

På SU-mødet blev der 
rejst spørgsmål, om 
FLS-H gør en særlig 
indsats for at sikre 
belægningen på egne 
fabrikker. Spørgsmå- 
let blev rejst under 
henvisning til, at 
NORDENS resultat jo 
går direkte ind i 
FLS-regnskabet, og 
fremtidsudsigterne for 
cementmaskinmarkedet 
vil gøre det naturligt 

at stå "skulder ved 
skulder". 

NORDEN sikrer sig si- 
née ordrer ved i ud- 
strakt grad at give 
tilbud tillige med an- 
dre firmaer i en kon- 
kurrencesituation, 
der som oftest er me- 
get hård. Hvis vi er 
billigst, får vi or- 
dren. Det er de over- 
ordnede kommercielle 
vilkår, vi lever un- 
der, og sådanne vil- 
kår er fuldstændig 
nødvendige for en fa- 
brik af vor art. Hvis 
ikke vi til stadighed 
beviser vor konkurren- 
cedygtighed, kan det 
blive en sovepude med 
risiko for, at vor 
evne til overlevelse 
kommer i fare.   

FLS' ledelse har et 
positivt syn på, at 
FLS-maskinfabrikker- 
ne - inden for de om- 
råder, hvor der er 
konkurrencemæssig og 
udviklingsmæssig bag- 
grund herfor - får så 
gode chancer som mu- 

ligt for at løse FLS! 
egne fabrikationsop- 
gaver og derved sta- 
bilisere den fælles 
økonomi i et fælles 
lønsomt samarbejde. 
NORDEN forventer på 
basis heraf at få en 
forøget mængde fore- 
spørgsler fremover. 

Men det vil fortsat 
være en betingelse: 
Vi skal være konkur- 
rencedygtige. 

WK 

Kantine - 
udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1987-01-20. 

1. Der opstilles 

tidsregulerende 
blandingsbatterier 
på vaskebrusere. 

2. Med nuværende an- 
tal medarbejdere 
er kantinefacili- 
teterne for små. 
Kantineudvalget 
drøftede evt. mu- 
lighed for for- 
skudt frokostpau- 
se.   

Forslags - 

kasse 
Indkomne forslag: 

Nr. 8201 
Opsamlingskasse til 
spåner fra skærpema- 
skinen "Trumpf". 

Nr. 8204 
Forbedring af udsug- 
ning på CO, svejse- 
håndtag. 

Ovenstående forslag 
blev behandlet på et 
møde 1987-01-28: 

Nr. 8201 
Udvalget finder, at 
forslaget er velegnet 
og vil medføre en min- 
dre arbejdsbesparelse, 
Forslagsstilleren 
Flemming Jørgensen 
(6856) vil derfor bli- 
ve belønnet med en ga- 
VE + 

Nr. 8204 
Forslaget blev af ud- 
valget sendt tilbage 
til fornyet afprøvning 
i afdelingen (PV) og 
vil derefter blive ta- 
get op til en senere 
bedømmelse. 

Til orientering kan 
oplyses, at der er 
sket en ændring af 
forslagskasseudvalget, 
således at dette be- 
står af følgende med- 
lemmer: 

Peder Christensen 
Jøhn Nielsen 
Peter Søndergaard 
Frede Jensen



Nyt fra QA/0G- afdelingen 
Som en nyhed, samt en 
udvidelse af afdelin- 
gens virkefelt, er 
der i november 1986 
investeret i appara- 
tur for undersøgelse 
af svejsninger efter 
de to metoder ultra- 
lyd til registrering 
af indvendige fejl 
samt magnetoflux til 
registrering af over- 
fladefejl. 

Disse to metoder dæk- 
ker langt den største 
del af de undersøgel- 
ser, som foretages på 
NORDEN. 

For at de udførte un- 
dersøgelser kan have 
værdi over for kunder 
og myndigheder, skal 
de udføres af certifi- 
ceret personale, som 
samtidig er uafhængig 
af produktionen. Knud 
Ørvad Jensen, som har 
de nødvendige certi- 
fikater, er derfor 
pr. 1987-01-01 over- 
ført til QC-afdelin- 
gen. 

Indførelsen af de to 
NDT-metoder forventes 
foruden en besparelse 
at. bringe en række 
fordele for produk- 
tionen på NORDEN. 

SKS 

Stof til marts- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 5. marts. 

  
  

   
Du skal ikke tro alt, 
hvad du hører ... men 
du kan da altid brin- 
ge det videre. 

Kontrolmåling fra NDT-afdelingen 

  

Den der siger, at ver- 
den er lille, leder 
sikkert efter en par- 
keringsplads.



Underleveranderarbejde 

på flammeskæremaskine 

NY BROCHURE 

Siden investeringen 
i vor numeriske flam- 
meskæremaskine har vi 
fået en ny produk- 
tions-kultur i vor 
virksomhed. Ingen 
tvivl om at flamme- 
skæremaskinen har re- 
duceret skæretiden, 
nedsat skrotmængden 
og forøget svejsekva- 

liteten. 

Ikke nok med det, men 
der har også været 
bud efter flammeskår- 
ne emner i en voksen- 
de kundeskare uden 
for fabrikken, og det 
er vi naturligvis gla- 
de for. Maskinen blev 
for et år siden - sam- 
men med afdelingen - 
certificeret til ar- 
bejde i offshore-sek- 
toren, og det tilfør- 
te en mængde opgaver. 

På det seneste: har vi 
udført skærearbejde 
på totale trawlere, 
dels til Færøerne og 
dels til en herboende 
fremstiller af skibs- 
skrog. Leverancerne 
sker gennem jernhand- 
lere, og konstruk- 
tionsarbejdet foreta- 
ges på CAD/CAM-anlæg 
på Skibsteknisk Labo- 
ratorium. 

NORDEN forsøger nu at 
forstærke en salgs- 
indsats før arbejde 
til skæremaskinen. 
Der er i den anled- 
ning fremstillet en 
lille brochure:   

ling. Hans og hans 
håndgangne svende 
står parat til at ef- 
terkomme ethvert øn- 
ske - de er fyr og 
flamme. 

"- skal det skæres ud 
i stål 454 '4 jag så 
er det NORDEN. 

Alle forespørgsler 
rettes til Hans Niel- 
sen - for en kort vej 
fra kunde til hand- HN 

  

-Skal det skæres ud 
tt Sal... 
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Erik Olsen Ole Nielsen Frede 

Løn/ Kasse | Mask.værkst. - Hal P Pladeservice 

N.Aa.Nørgaard Fl. Jensen V. Jacobsen Hans Nielsen   

Indk.7/Løn mm 

  

B. Clausen 
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B.Kjærsgaard 

Telefon mm 
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K.Christiansen 
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Montage | Salg | | Kval.sikringq 

Ib B. Jensen FJÆLMN S.K.Sørensen 

Malinq/Pakn. q Planl/Tilbud E- Værkfører Konstr/Proj. Kval.kontrol 

Mogens Sall K. Andersen J. Larsen L.M.Nielsen Knud Ørvad 

Porsendelse Eft.kalk. mm Værkfører EH Konstr. 

Inge Olesen E. Pedersen | Hardy Nielserj A. Jensen 

- Arb.forber. | Værkfører Konstr. | 

Erik Jensen L. Grynnerup Kai Andersen 
    Skrivning | 

R. Andersen 

    Værkfører 

P. Andersen



Samarbejdsudvalg 
Torsdag 1987-01-29 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Frede Jensen. 

Frede Jensen bød vel- 
kommen. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Spørgsmålet om ændring 
af arbejdstøjets kva- 
litet er endnu ikke ' 
endeligt afklaret. 
Spørgsmålet om en even- 
tuel indkøbsforenin 
er endnu ikke afkla- 
ret. Der henvistes til 
den nuværende ordning, 
hvor man kan få en 
kontantrekvisition, 
hvorved der kan opnås 
en rabat. 
Med hensyn til ar- 
bejdstidsnedsættelsen 
er spørgsmålet nu løst 
ved, at der arbejdes 
til kl. 14.30 om fre- 
dagen. 
Smørrebrødspriserne 
ligger fast indtil vi- 
dere. 
Peder Christensen fo- 
reslog, at man i for- 
bindelse med fremvis- 
ning af en gammel 
NORDEN- film ved en fa- 
milieaften får lejlig- 
hed til at besøge 
Nordkraft. Ib Bach 
Jensen vil undersøge, 
om détte er muligt, 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget.af- 
holdt møde 1987-01-20. 
N. Aa. Nørgaard oply- 
ste, at udskiftning af 
lysstofarmatur i bade- 
rummet vil finde sted 
nu, medens der arbej- 
des videre med spørgs- 
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målet om påmontering 
af afkalkningsanlæg. 
På forespørgsel fra 
Arne Nielsen svarede 
N. Aa. Nørgaard, at 
de manglende bænke i 
omklædningsrummet vil 
blive stillet op i nær 
fremtid. 
Alle afdelingsudval 
her efkolde søde -sTe 
den sidste SU-møde. 
Helmuth Hansen under- 
søger, om der findes 
vinterdæk til gaffel- 
trucks. 
Strømkabel i hal M vil 
blive fjernet. 
På Arne Nielsens fore- 
spørgsel om varigheden 
af overarbejdet i 
male/pakke/forsendel - 
sesafdelingen rede- 
gjorde Frede Jensen 
for årsagerne til 
overarbejdet og mente, 
at det snart forventes 
tilendebragt. Han gav 
udtryk for, at der var 
gjort et godt stykke 
arbejde i afdelingen. 
Der vil blive set på 
spørgsmålet om den 
dårlige placering af 
toiletterne i maskin- 
og montageværkstedet. 
Spørgsmålet om materi- 
alesituationen i hal 
P vil blive undersøgt. 
Bent Pedersen ønskede 
en ændring ved frem- 
stillingen af filtre 
i hal S, så der ikke 
skal gå mange ekstra 
timer med ændringer 
af målene. SU var 
enige om, at en grup- 
pe bestående af Frede 
Jensen, Helmuth Han- 
sen, Peter Sønder- 
gaard, Bent Pedersen 
og en medarbejder me- 
re fra afdelingen hol- 
der et møde herom og 
prøver at få disse 
ting rettet. 
Jøhn Nielsen ankede 
over skurvognenes til- 
stand på udearbejde,   

hvortil Ib Bach Jensen 
svarede, at det var 
planen at renovere 
alle skurvognene. Ib 
Bach Jensen bad John 
Nielsen se på indret- 
ningen af sådanne 
vogne og komme med et 
forslag hertil, hvor- 
efter man vil finde 
frem til et vedlige- 
holdelsessystem. 
SU drøftede arbejds- 
tøjordningen og blev 
enige om, at der ar- 
bejdes videre med 
spørgsmålet. 

Ordre= og produk- 

tionsfor hold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 80 
mand i 12 uger (95 %) 
og i maskin- og monta- 

Beværksrecer kstedet til 16 
man uger (85 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 20 mand i 5 uger, 
på Dania til 7 mand i 
10 uger, på DEF til 
4 mand i 2 uger, på 
Sluseholmen til 7 
mand 1 5 uger, deref- 
ter til 5 mand i 15 
uger, på-NEFO til 12 
mand i 2 uger, på 
Nordkraft til 17 mand 

T 16 uger. 
Willy Kok gjorde op- 
mærksom på, at det 
totale antal medar- 
bejdere i 1986 var 

på ca. 270. Derved er 
styrken over det nor- 
måle antal, og vi må 
forudse, at der på 
lidt længere sigt må 
ske en tilpasning af 
styrken. 
Frede Jensen Tede- 
gjorde for ordresitu- 
ationen, hvor man se- 
nere på året må regne 
med en nedgang i or- 
dremængden fra FLS. 
Peder Christensen fao- 
respurgte med henvis- 
ning hertil, hvad man



  

fra FLS-H's side gør, 
for at NORDEN får ud- 
videde muligheder for 
at udføre egnede or- 
drer til FLS-H. Han 
var bekendt med, at 
mange underleverandø- 
rer har store mængder 
af arbejde, og at der 
måtte være en fordel 
ved, at indtjeningen 
blev i selskabet. 
Willy Køk svarede, at 
den første betingelse 
for at kanalisere de 
FLS-ordrer, der kan 
være tale om, til NOR- 
DEN, er, at vi er kon- 
kurrencedygtige - på 
pris og kvalitet. 
Derudover kunne han 
oplyse, at der fra 
FLS-ledelsens side er 
en positiv indstil- 
ling til, at egne ma- 
skinfabrikker inden 
for disse rammer får 
de bedste betingelser 
for at udføre FLS' eg- 
ne. opgaver, og at FLS 
derved indhøster også 
dækningsbidraget i 
fabrikationsleddet. 
Arne Nielsen gjorde 
opmærksom på, at FLS- 
arbejdet kunne give 
store svingninger i 
fabrikationen, og at 
det måske ville være 
rigtigt at satse på 
andre produkter. 
Frede Jensen oplyste, 
at det er vort mål at 
få en så bred kunde- 
kreds som muligt - det 
er simpelthen nødven- 
digt, for andelen af 
FLS-ordrer vil være 
nedadgående. Der ar- 
bejdes hårdt herpå. 
Det vil imidlertid væ- 
re kendetegnende for 
en virksomhed som vor, 
åt ordrestrukturen 
til stadighed vil gi- 
ve anledning til "bgøl- 
er" 

Willy Kok oplyste i 
øvrigt, at vi fra FLS 
får lejlighed til at 
gennemkalkulere visse 
maskiner, men i disse 
tilfælde må være klar   

over, at det er i kon- 
kurrence med østasia- 
tiske priser, Det er 
fortsat et vigtigt mål 
for NORDEN at nedsætte 
afhængigheden af FLS 
og få flere ordrer fra 
en stigende kreds af 
øvrige kunder. 
Ib Bach Jensen oply- 
ste, at på udearbejde 
er der ordren til Rør- 
dal, som starter i 
uge 18 og kører året 
ud. Med hensyn til 
niveauet i den nuvæ- 
rende beskæftigelse er 
der ikke planer om at 
ændre herpå. Der fore- 
ligger forespørgsler, 
og der er afgivet til- 
bud. 
Willy Kok redegjorde 
for det netop afslut- 
tede regnskab for 
1986, som med en om- 
sætning på 87,5 mill. 
har givet et resultat 
på 2,2 mill. Resulta- 
tet blev lavere end 
budgetteret, hvilket 
bl-a. skyldes, at la- 
ger af arbejde under 
udførelse ér steget 
temmelig meget fra 
året før. Investerin- 
ger i 1986 beløber sig 
til 3,8 mill., og det 
er investeringer i 
forbedring og effekti- 
visering af værkste- 
der, en stor truck og 
nyt svejseudstyr, li- 
gesom der er investe- 
ret i montageafdelin- 
gen. Altsammen noget 
der har bragt fabrik- 
ken fremad. 
I budgettet for 1987 
regnes med et resultat 
på 3,3 mill. Investe- 
ringer på budgettet 
for 1987 er af samme 
størrelse som for 
1986, og det er hen- 
sigten i 1987 at fort- 
sætte forbedringen af 
layoutet ved at samle 
værksteder og funktio- 
ner. Der tænkes speci- 
elt på en forlængelse 
af flammeskæreriet, 
så pladeservicefunk-   

tionerne kan flyttes 
sammen. 
På John Nielsens fo- 
respørgsel med hensyn 
til investeringer på 
udearbejde svarede Ib 
Bach Jensen, at man 
her påtænker anskaf- 
felse af en lastbil 
med kran på og andet 
transportudstyr. 
SU drøftede fordele 
ved at anvende svej- 
sebatterier i stedet 
for enkelte svejse- 
værker og blev enige 
om, at det er et 
spørgsmål, der må af- 
gøres internt i afde- 
lingen på udearbejde:. 
Arne Nielsen gjorde 
opmærksom på proble- 
met med temperaturen, 
hvor der males. Fre- 
de Jensen henviste 
til forslagskassen, 
hvor alle forslag 
bliver behandlet. 
Investeringer: Dan- 
therm fyr i hal D, 
1 stk. CO2z i hal M, 
båndslibemaskine. 

Eventuelt 

Peder Christensen 
takkede for den til 
samtlige medarbejde- 
re udleverede jule- 
pakke. 
Årne Nielsen ønske- 
de, at der i en tid, 
hvor der ikke var så 
stor travlhed, var 
mulighed for kurser 
for hans gruppe af 
medarbejdere, lige- 
som han ønskede, at 
denne gruppe også 
blev repræsenteret i 
uddannelsesudvalget. 
Frede Jensen lovede 
at se på spørgsmålet 
om kurser, og med 
hensyn til at blive 
repræsenteret i ud- 
dannelsesudvalget 
mente Peder Christen- 
sen, at det var mest 
hensigtsmæssigt med 
2 uddannelsesudvalg. 
Spørgsmålet vil bli- 
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ve taget op i uddan- 
nelsesudvalget. 
Vedrørende repræsen- 
tation fra udearbejde 
1 uddannelsesudvalget 
vil Peder Christensen 
tage spørgsmålet op. 
Kurt Møller Nielsen 
fremsatte igen ønske 
om at få en mønttele- 
fon sat op i hal P, 
Hvilket N. Aa. Nør- 
gaard vil sørge for 
sker i nær fremtid, 
og samtidig vil mønt- 
telefonen i kantine- 
bygningen blive repa- 
reret. 

Willy Kok nævnte, at 
man i forbindelse med 
NØRDENS 25 års jubi- 
læum den 11. april 
vil afholde en recep- 
tion fredag den 10. 
april for forretnings- 
forbindelser. Man vil 

i næste nummer af OBS, 
der bliver et udvidet 
nummer af bladet, ud 
over det sædvanlige 
stof bringe særligt 
stof om NORDEN. For 
medarbejderne med 
ledsager vil der i 
forbindelse med jubi- 
læet blive afholdt en 
sammenkomst i Aalborg- 
hallen den 25. april. 
Samtidig er det hen- 
sigten at arrangere 
en sammenkomst for 
afgåede medarbejdere 
med rundvisning på 
fabrikken og efterføl- 
gende spisning i sel- 
skabslokalerne. Det 
er hensigten fremover 
at arrangere en sådan 
sammenkomst for afgå- 
ede medarbejdere en 
gang om året. 
Peder Christensen, 
Ole Nielsen og N. Aa. 
Nørgaard vil stå for 
de forskellige arran- 
gementer i forbindel- 

se med jubilæet. 

Næste mødeleder: 
John Nielsen. 

Mødet hævet kl. 17.30. 
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Indtryk fra filter - 

montagen 

Vi kører nu på sidste 
vers med elektrofil- 
termontagen på NEFO, 
hvor vi startede i 
april måned med svejs- 
ning af portaler, Der 
blev kæmpet bravt med 
forvarmning og svejs- 
ninger, som skulle 
magnetofluxprøves. 

Mens portalsvejsnin- 
gen var i gang, be- 
gyndte pladerne til 
bundtragtene at arri- 
vere. Pladerne skulle 
jo passe 2 og 2 sam- 
men, så vi troede, at 
pladerne var læsset 
parvis, så det var 
nemt at gå til, men vi 
blev klogere. Pladerne 
lå i et synderligt 
rod, så en dag vår 
hurtigt gået med at få 
puslespillet til at gå 
op. 

Efter montagen af 
filterhuset skulle 
dette svejses, og der 
er mange meter svejs- 
ning, Ca. 315 meter 

bare på sidepladerne. 
Selve svejsningen fo- 
regik med såkaldte 
sky-clamber, der ikke 
duede, så der blev 
brugt megen tid på 
den svejsning. 

Mens svejsningen på 
filterkassen foregik, 
begyndte der at komme 
stumper hjemmefra, 
hvor NORDEN var ble- 
vet udstyret med for 
lidt plads til at læg- 
ge fra på, så det kræ- 
vede orden og planlæg- 
ning på pladsen, som   

på NEFO 

det nøk har ligget 
lidt tungt med. 

Efter færdiggørelsen 
af filterhuset fik vi 
gjort klar til at 
montere udfældnings- 
pladerne, som er 14 
m lange og vejer 100 
kg. Pladerne er meget 
bløde, så der var vi 
hængt op på vejret. 
Montagen af de 837 
udfældningsplader fo- 
regik mest om natten, 
så efter en vagt, 
hvor der blev monte- 
ret ca. 120 stykker 
udfældningsplader og 
trukket 930 elektro- 
der, var det ikke 
nødvendigt at bøje 
sig for at snøre sko- 
ene. 

Det var lidt om øst- 
filteret, som vi mon- 
terede først, og som 
lige er blevet afle- 
veret, mens vi på 
vest-filteret er så 
godt som færdige. 
FLS!' personale er be- 
gyndt at udfærdige 
mangellister, så i 
løbet af kort tid ér 
forhåbentlig alle 
mand sendt ud på nye 
opgaver, hvor der 
igen skal gøres erfa- 
ringer. Hertil skal 
lige skrives, at NEFO 
har givet mange gode 
erfaringer på arbej- 
dersiden og højst 
tænkeligt også på 
ledersiden. 

JN 
nr. 4211



  

Nyt fra 
Sporten 
Sommeren er forhåbent - 
lig forestående, og 
som tidligere nævnt 
tilmeldes der et el- 
levemandshold i Fir- 
masports fodboldtur- 
nering. Eventuelt in- 

teresserede bedes 
melde sig hos Viktor 
Pedersen (hal M) el- 
ler tlf. 08 28 64 07, 
i arbejdstiden 
08 13 33 33, lokal 27. 

Badmintonholdet kører 
på med krum hals, men 
mange point er det 
ikke blevet til, som 
det fremgår af stil- 
lingen i pulje 4. 

Pulje 4: 

SPI 1 4 8 
STIK 4 (y 
NKI 1 3 2 
KIK 1 4 2 
NORDEN Å 0 

Calle 

  
Jeg har skrevet en 
bog om bjergbestig- 
ning 2   

Personalia 

Personale Udlært 

Fra 1987-01-01 har 
Erling Lyngby Jensen 
overtaget jobbet som 
værkfører i hal R, og 
Knud Ørvad Jensen har 
overtaget jobbet som 
QC-inspektør hos S. 
Krogh Sørensen.     

1987-01-29: 

Jens Huus Sørensen 
udlært som maskin- 
arbejder   
Fødselsdag 

Fl .]— 
   

    

Peder Holst Larsen fylder 
50 år 1987-03-15 
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Glimt fra 1986- aktiviteter 

 
 Fremstilling af kedel for Aalborg Boilers 

 
 

Stålmontage på Nordkraft 
spjæld fremstillet på NORDEN 
Hidtil største tallerken- 

H8S TRYK 708 -163233


