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Ny organisations- 

struktur I FLa 
På et ekstraordinært 
SU-møde forleden blev 
de organisatoriske og 
personalemæssige li- 
nier i FLS" nye 
struktur trukket op. 

Disse ændringer berø- 
rer også Maskinfa- 
brikken Norden, og 
der skal her gives en 
nærmere redegørelse 
for, hvordan vor fa- 
brik indføjer sig i 
det nye mønster. 

NORDEN har hidtil i 
organisatorisk hense- 
ende knyttet sig nært 
til Ingeniørforret- 
ningen. Dette har li- 
geledes været tilfæl- 
det med Maskinfabri- 
ken i Valby. 

Grundtanken i den nye 
strukturplan er imid- 
lertid, at alle FLS- 
Koncernens virksomhe- 
der refererer til et 
fælles centrum: Kon- 
cerndirektionen, og 
at disse virksomheder 
så vidt muligt ud- 
skilles i selvstændi - 
ge økonomiske enhe- 
der. 

INGENIØRFORRETNINGEN 

FLS Ingeniørforret- 
ningen, der jo var 
den største aktivi- 
tet, er hidtil blevet 
betragtet som Moder- 
selskabet. Imidlertid 
er antallet og stør- 
relsen af de virksom- 
heder, som ligger 
uden for cementområ- 
det, steget stærkt, 
og deres aktiviteter   

fjerner sig mere og 
mere fra Ingeniørfor- 
retningen, bl.a. i 
takt med opkøb af nye 
virksomheder. Disse 
virksomheder var or- 
ganiseret med en fæl- 
les management-ledel- 
se i FLS Industries. 

I den nye struktur 
vil Ingenigrforret- 
ningen - som vist på 
vedføjede skitse - 
fremover indtage en 
organisatorisk plads 
i det samlede FLS- 
mønster på linie med 
Koncernens øvrige 
selskaber. Det er 
endvidere besluttet 
at udskille en del af 
de aktiviteter, som 
hidtil har ligget i 
Ingeniørforretningen, 
til selvstændige en- 
heder. EDB-afdelingen 
vil pr. 1988-01-01 
være et selvstændigt 
selskab - FLS Data. 
Maskinfabrikkerne 
Valby, NORDEN og Lui- 
beck refererer frå 
1987-10-01 til kon- 
cerndirektionen ved 
Ib Christensen, og 
der er i øvrigt over- 
vejelser om også at 
udskille Miljøakti- 
viteten. 

KONSEKVENSER FOR 
NORDEN 

Før Maskinfabrikken 
Norden vil ændringer- 
ne betyde, at virk- 
somheden i højere 
grad end tidligere 
kommer til "at stå på 
egne ben",



Det er et led i den 
udvikling, der har 
stået på gennem de 
seneste år, og som 
har sigtet på at ud- 
vide NORDENS kunde- 
kreds uden for FLS. 
Det har længe været 
forudsigeligt, at or- 
dremulighederne fra 
FLS vil blive stadig 
mere begrænsede, dels 
på grund af afmatning 
på cementmaskinmarke- 
det og dels på grund 
af lokål måskinfrem- 
stilling, som vil 
blive mere og mere 
fremherskende. 

Det er næppe en sik- 
rere verden, NORDEN 
bevæger sig ind i. 
Med den nye struktur 
ligger der store ud- 
fordringer forude, 
som kun kan løses i 
et nært samarbejde. 

Det gælder fortsat, 
at der er en bety- 

delig overkapacitet 
inden for de felter, 
hvor vi har vort vir- 
ke, og det stiller 
krav til NORDENs 
fleksibilitet og ef- 
fektivitet, hvis vi 
skal befæste og styr- 
ke vor position under 
disse forhold. 
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Ændringer i FLS' ledelse 

Som meddelt på det 
ekstraordinære SU-møde 
1987-09-22 har direk- 
tør Erik B. Rasmussen 

truffet beslutning om 
at udtræde af kon- 
cerndirektionen med 
udgangen af september 
1987. 

Erik B. Rasmussen går 
på kontraktmæssig før- 
tidspension, idet en 
fase af koncernens 
tilpasning til de yd- 
re vilkår må anses for 
afsluttet, og yngre 
kræfter efter hans 
mening nu må have 
lejlighed til at 
overtage ledelsen. 

Maskinfabrikken har i 
det sidste års tid 
refereret direkte til 
Erik B. Rasmussen. 
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Fra 1987-10-01 vil 
Maskinfabrikken Nor- 
den - i lighed med 
maskinfabrikkerne i 
Valby og Libeck - 
referere til koncern- 
direktionen ved di- 

rektør Ib Christensen. 

Ib Christensen (50) 
er bygningsingeniør 
og har inden for 
FLS-Koncernen funge- 
ret som direktør i 
KH Beton og som tek- 
nisk direktør i Hume 
Industries, Malaysia. 
Fra 1. august 1984 
har Ib Christensen 
været direktør i FLS 
Industries og i den 
forbindelse været 
formand for bestyrel- 
serne i NEA-Lindberg, 
Pedershaab, KH Beton 
og Danalith foruden 
en række andre besty- 
relsesposter. 
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samarbejdsudvalg 
Mandag 1987-10-12 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Villy Jacobsen 

Ole Nielsen er ind- 
trådt i SU i stedet 
for N. Aa. Nørgaard. 

I mødet deltog Bjarne 
Maylann Pedersen som 
gæst. 

Villy Jacobsen bød 
velkommen, specielt 
til det nye medlem og 
gæsten. 

Willy Kok meddelte, 
at afdelingsingeniør 
Jens Staugaard fra 
FLS-H, der skulle ha- 
ve deltaget i mødet 
som gæst, havde fået 
forfald, men havde 
lovet at deltage i et 
senere SU-møde. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Intet. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1987-09-29. 
Med hensyn til kanti- 
neudvalget har N. Aa. 
Nørgaard efter mange 
år som formand bedt 
om at blive afløst, 
og Ole Nielsen vil 
herefter overtage 
jobbet som formand 
for udvalget. 
Willy Kok foreslog, 
at antallet af med- 
lemmer af kantineud- 
valget blev reduceret. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1987-08-13. 
Peder Christensen 
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mente, at man ved uan- 
meldt inspektion, når 
grejet bliver brugt 
forkert, da bør påta- 
le det og få det ret- 
tet, og han opfordre- 
de SiU til at se nær- 
mere på dette spørgs- 
mål. 
Frede Jensen svarede, 
at spørgsmålet havde 
været drøftet i SiU, 
og man er opmærksom 
på det. Det gælder bå- 
de på udearbejde og 
på fabrikken. 
Peder Christensen hen- 
viste ligeledes til 
den manglende opryd- 
ning. Trænger noget 
til eftersyn, skal 
det automatisk lægges 
ind i buret til repa- 
ration. 
SU var enige om i OBS 
ved hjælp af tegninger 
og tekst over forskel- 
lige emner at henlede 
medarbejdernes opmærk- 
somhed på problemet 
og på den måde appel- 
lere til en bedre be- 
handling af værktøjet. 
SU nedsatte et udvalg 
bestående af Ole Niel- 
sen og Bjarne Maylann 
Pedersen til at se på 
spørgsmålet. 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Det gælder for alle 
værksteder, at værk- 
tøjet bør behandles 
godt, og der bør være 
en bedre oprydning, 
da ting ellers ligger 
og flyder, så de ikke 
kan findes, når der 
er brug for dem, el- 
ler de havner i et an- 
det værksted. 
Peder Christensen op- 
fordrede med hensyn 
til taljer til, at 
man må være opmærksom 
på, at de ikke løfter 
mere, end de er be-   

regnet til. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 80 

" mand i 12 uger (95 5%) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til & 
mand i 12 uger (50 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 28 mand i 12 uger, 
på Dania til 23 mand 
i 12 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskær - 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet. 
Frede Jensen oplyste, 
at der er stor travl- 
hed resten af året på 
grund af korte leve- 
ringstider, men efter 
nytår ser der ud til 
at være en nedgang i 
mængden af arbejde. 
Willy Kok fremhævede 
det vigtige i at få 
udvidet kundekredsen. 
Der afgives mange til- 
bud, hvor der er tale 
om nye ting med nye 
styklister og nye teg- 
ninger. Det kræver 
fleksibilitet og ef- 
fektivitet. 
I tilknytning til det 
ekstraordinære SU-møde 
forleden oplyste Willy 
Kok, at NORDEN, der 
hidtil har refereret 
til Ingeniørforretnin- 
gen, fremover vil re- 
ferere til koncerndi- 
rektionen. Der skal 
f.eks. fremover hvert 
år laves en ajourført 
strategiplan. 
Peder Christensen hå- 
bede, at NORDEN får en 
placering, hvor medar- 
bejderne får indfly- 
delse, 
Arne Nielsen bemærke- 
de, at der kræves 
fleksibilitet og ef- 
fektivitet, når NORDEN



nu mere skal klare 
sig selv. 
Willy Kok var enig 
heri og nævnte, at 
den nye situation in- 
debærer mange udfor- 
dringer, hvilket vi 
må indrette os på, 
efterhånden som vi 
bliver mere og mere 
uafhængige af FLS. 
Det er en sag, som 
også stiller krav til 
drøftelser i SU. 
SU drøftede salgsar- 
bejdet indgående. Der 
er en systematisk op- 
søgning af de arbej- 
der, der i størrelses- 
orden passer til NOR- 
DEN. Der er mange in- 
volveret i salgsar- 
bejdet, således foru- 
den salgsafdelingen 
også lederne af afde- 
lingerne og værkfø- 
Terne. 

Willy Kok oplyste, at 
der for øjeblikket 
udføres røgkanaler 
til afsvovlingsanlæg, 
ligesom der er ved at 
blive udarbejdet til- 
bud til et fransk 
kraftværk, og der er 
givet støre tilbud 
til et fransk kranfir- 
ma. Endvidere er der 
forhandlinger med 
udenlandske kranfir- 
maer. Der er givet 
tilbud på en pram me- 
re samt tilbud til et 
værft. Med hensyn til 
salgsarbejdet i Tysk- 
land i samarbejde med 
FLS-Lå og FLS-M har 
det ikke givet noget 
resultat endnu. Samar- 
bejde med andre virk- 
somheder er også inde 
i billedet. 
Bent Pedersen efter- 
lyste en bedre infor- 
mation til medarbej- 
derne om vigtige æn- 
dringer på fabrikken, 
f.eks. om lukningen 
af hal S. 
Peder .Christensen fo- 
resløg en bedre ud- 
dannelse af værkføre- 
re. Det er ikke nok   

at være faglig dygtig, 
det er også vigtigt 
at lære om ledelse og 
samarbejdets svære 
kunst. Han foreslog 
også en bedre infor- 
mation til medarbej- 
derne. Har tillids- 
manden en viden, skal 
samtlige værkførere 
have samme viden. 
SU var enige om, at 
det er meget vigtigt 
med en god informa- 
tion. 
Willy Kok fastslog, at 
der skal gives så god 
en information som 
muligt, og med hensyn 
til den nye situation 
vil der blive indkaldt 
til SU-møde, når der 
er nye momenter i sa- 

gen. 
Investeringer: Flyt- 
ning af magasin (incl. 
flytbart kontor), 
flytbart kontor i hal 
A, PC'er i planlæg- 
ningsafdelingen, skær- 
pemaskine i buret, 
brugt stempelur på 
Rørdal, køb af per- 
sonbil, salg af per- 
sonbil. 

Ferie 1988 

SU nedsatte et ferie- 
udvalg bestående af 
N. Aa. Nørgaard og 
tillidsmændene, som 
på næste SU-møde 
fremkommer med for- 
slag til ferie 1988. 

Ordreplanlægning 

Udvalget, der er ned- 

sat for at se på or- 
dreplanlægning, har 
gennemarbejdet proble- 
merne og udarbejdet 
en rapport. med for- 
slag til løsninger på 
de fremkomne spørgs- 
mål. Rapporten vil nu 
blive udleveret til 
samtlige SU-medlem- 
mer til drøftelse på 
næste SU-møde.   

Eventuelt 

Willy Kok oplyste, at 
SU på NORDEN netop i 
disse dage har eksi- 
steret i 40 år. Over- 
enskomsten blev lavet 
1. september 1947, og 
allerede 15. oktober 
afholdt det nyoprette- 
de SU på NORDEN sit 
første møde. Willy Kok 
oplyste, at dagsorde- 
nen dengang var præget 
af virksomhedens pro- 
blemer - råjernspro- 
duktionen - som man 
har beskæftiget sig 
meget med. På det før- 
ste møde talte man 
endvidere om kultur og 
nedsatte et foredrags- 
udvalg. Endvidere 
startede man NORDENs 
mandolinorkester med 
12 deltagere og ind- 
rettede et klubhus 
til arbejdernes fri- 
tidsaktiviteter. 
SU markerede jubilæet 
ved at tage hul på en 
magnum-flaske cham- 
pagne fra 25-års ju- 
bilæet. 
Peder Christensen, der 
har valgt at gå af som 
tillidsmand, takkede 
for de år, han havde 
været medlem af SU. 
Det havde været en op- 
levelse at være med. 
Samtidig ønskede han, 
at man, f.eks, i for- 
bindelse med en større 
ordre, afholder et 
fyraftensmøde, hvor 
der fortælles om, 
hvad der skal forestå. 
Willy Kok takkede Pe- 
der Christensen for 
hans bidrag til ar- 
bejdet i SU. 

Næste mødeleder: 
Arne Nielsen 

Mødet hævet kl. 18.30.



Montagechef med høj cigarføring 

  

Som tidligere meddelt 
har ingeniør Ib Bach 
Jensen sagt sit job 
som montageleder op. 
Det har medført en 
rokade inden for le- 
dergruppen på NORDEN. 
Peter Søndergaard, som 
de sidste 2 år har væ- 
ret tilknyttet pro- 
duktionen på fabrik- 
ken, har således 
overtaget ledelsen 
af montageafdelingen. 

NORDEN-OBS har opsøgt 
den nye montagechef 
på hans kontor - for 
tiden på Cementfabrik- 
ken Rørdal. Der står 
ikke "Tobaksrygning 
forbudt" på døren, og 
det er da også en 
hyggelig duft af ci- 
garrøg, der byder en 
velkommen. 

- Peter Søndergaard, 
du har jo overtaget 
det nye job med kort 
varsel. 

- Nå - det er jeg jo 
vant til fra min rej- 
setid hos FLS, hvor 
der blev ringet, mens 
man sat midt i det 
blødkogte æg, og man 
fik besked på at tage 
af sted næste dag - 
så det er sådan set 

6 

  

ikke noget nyt. Det 
er fleksibilitet at 
kunne indrette sig på 
at leve med kufferten 
næsten i hånden hele 
tiden. 

- Og det mener du og- 
så er et fortrin i 
det nye job, som du 
er sprunget ind i? 

- Ja, uden fleksibili- 
tet kan man slet ikke 
klare et sådant job. 
Der skal hurtigt om- 

rokeres med folk og 

de ting, man har med 
at gøre, ellers bli- 
ver montagen ikke ef- 
ter planen. 

- Du hår jo arbejdet 
i mange år for FLS, 
hvor længe? 

- Jeg arbejdede for 
FLS i ca; 11 år: på 
montagejobs med kom- 
plette. fabriksanlæg 
inden for cement, alu- 
minium og fosfat over 
det meste af kloden. 
Sidst var jeg i Ango- 
1a, hvor jeg montere- 
de et havnelastear- 
rangement. Da det var 
færdigt, overgik jeg 
til kunden og var med 
i produktion af ce- 
ment ca. et års tid: 
Det var et job som 
teknisk direktør. 

- Der er vel forskel 
på at stå som FLS- 
ingeniør for en mon- 
tage og at stå som 
den, der har ansvar 
for folk og økonomi? 

- Ja, der er stor 
forskel. Når man har 
ansvaret for folk, 
er man mere involve- 
ret i andre ting end 
lige det rent tekni- 
ske. Nu drejer det   

sig også om, at folk 
har fået sikkerheds- 
sko, thermotøj og i 
det hele taget alle 
de overenskomstmæs - 
sige ting. Man er he- 
le tiden under et 
økonomisk ansvar. 

- Arbejdspladsen på 
Rørdal-projektet er 
vel en relativ stor 

FLS-montage? 

- Den er temmelig 
stor. Der indgår også 
en ovn. Det er enhver 
montageleders drøm 
at få lov at montere 
sådan en. Det er den 
5, ovn, jeg har an- 
svaret for. Nu er ov- 
nene godt nøk ikke så 
store. Det er en be- 
klagelig udvikling 
set med en mekanikeérs 
øjne, men rent pro- 
cesteknisk giver den 
en større og billige- 
re produktion. 

- Du overtager jo en 

færdig organisation 
med værkførere og 
Folk 2524 

- Jeg vil sige, at 
det er en velfunge- 
rende organisation. 
Den svarer til den 
model, jeg selv ville 
have stillet op, hvis 
jeg selv skulle star- 
te jobbet. Arbejdet 
kører også helt efter 
de planer, der er 
lagt fra starten. Det 
skulle det forhåbent- 
lig blive ved med re- 
sten af montagen. 

- Der er altså det 
gå-på-mod og den ind- 
stilling, der skal 
være blandt rigtige 
montagefolk. 

- Absolut - jeg tviv-



ler ikke på, at det 
er folk, der også vil 
rykke prompte ud, 
selv om de sidder 
midt i æggemaden. Der 
er en god pionerånd, 
må man sige. 

- Montagearbejdet 

skal foregå meget 
planmæssigt - ikke 
alene af hensyn til 
tiden, men i lige så 
høj grad af hensyn 

til økonomien. 

- For at møde disse 

krav har vi på Rørdal- 

projektet etableret 
en meget nær økono- 
misk opfølgning, som 

følger lige i hælene   

på montagen, så man 
kan se, hvad der er 
brugt af timer, og 
skride ind, hvis der 
skulle være afvigel- 
ser. I forbindelse 
med den økonomiske 
opfølgning er værkfø- 
reren en vigtig krum- 
tap. Det er hos ham, 
en væsentlig del af 
planlægningen fore- 
går. Det er ham, der 
roterer rundt og har 
den nære kontakt. med 
folkene, så man får 
det fulde udbytte af 
indsatsen. Det er på 
det plan, der kan 
vindes - øg spildes. 
Det er det, der giver 
salt til ægget - for 

    

at blive i sproget. 
Hvis økonomien kører 
af sporet, er den næ- 
sten ikke til at ret- 
te op igen, selv om 
man sætter store res- 
sourcer ind, Det vil 
ofte kun give større 
omkostninger, uden at 
resultatet bliver 
bedre. Derfor er det 
vigtigt at få færten 
af, om der er noget 
galt, så tidligt som 
muligt, så man måske 
kan ændre på montage- 
gang eller udstyr og 
derved få timerne til 
at holde. 

- Fremtiden? 

- Når Rørdal-montagen 
er færdig, regner vi 
med at prøve kræfter 
med andre job. Det 
bliver næppe cement- 
ovne, men mere sand- 
synligt miljøopgaver 
inden for kraftværks- 
sektoren - som vide- 
reførsel af de fil- 
termontager, der er 
fuldført i de sidste 
år. Jeg mener, at vi 
har gode forudsætnin- 
ger i den henseende. 
Og i et snævert og 
godt indarbejdet sam- 
arbejde med vore 
værksteder. Det er en 
fordel, når man mon- 
terer, at det er ens 
eget firma, der pro- 
ducerer de ting. Det 
giver mulighed for et 
snævert samarbejde om, 
hvornår tingene skal 
være færdige, så man 
kan køre efter "Just 
in time"-princippet… 

- Hvor mange cigarer 
ryger du om dagen? 

- Det drejer sig om 
10 stykker. Heldigvis 
er der ikke rygefor- 
bud på Rørdal. Det er 
et af de få steder, 
hvor man efterhånden 
ikke bliver forfulgt 
af den grund.



Automatsvejsning ovn 87 

  

Som det fremgår af ovenstående billede, foregik 
automatsvejsningen som var det på samlebånd 

  Her studeres det færdige svejseresultat af svejsetek- 
niker Villy Jacobsen og montagechef Peter Søndergaard



  

  

  

Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1987-08-13 kl. 15.40. 

Deltagere. 
Villy Jacobsen 

Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Egon Olesen 
Birgit Clausen (sekre- 

tær) 

Gæster. 
Ib Bach Jensen 
Peder Holst Larsen 

Frede Jensen bød vel- 
kommen, specielt til 
gæsterne fra udear- 
bejde. 

Punkter fra sidst. 
Udsugning i mekaniker- 
værksted er installe- 
ret. 
Støjproblemerne i hal 
D er endnu ikke løst. 
Dispenser til håndren- 

semiddel og håndcreme 
er indkøbt og opsat. 

Uanmeldt inspektion. 
Eftersyn af el-grej er 
først blevet foretaget 
efter ferien - ellers 
intet at bemærke. 

Indtrufne ulykker. 

1987-06-01, hal A: 
Ved udtagning af emne- 
rør i reol vippede rø- 
ret op i den ene ende, 
hvorved tilskadekomne 
fik højre hånds tom- 
melfinger i klemme   

mellem overkant af re- 
ol og røret. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed - indtaget usikker 
stilling. 

1987-06-09, hal N: 
Ved bukning af plade 
i kantpresser fik til- 
skadekomne højre hånds 
pegefinger imellem 
matrice og plade. 
Fravær: 3 dage. 
Hændelsen skyldes: 
manglende agtpågiven- 
hed. 

Øjenskader. 
Sadenmsrgsre SiU-møde 
har 4 mand været sendt 
til øjenlæge. 

Gennengang af referat 
af sikkerhedsbøger. 
I hal M er udsugning 
nu i ørden og til- 
fredsstillende. 
Fra udearbejde blev 
der fremsat ønske om 
indkøb af bogen "Ar- 
bejdsmiljø fra A til 
Ø". Den vil blive be- 
stilt, 
Datablade over maling 
er fremskaffet. 
Angående prøvebelast- 
ning af taljer vil 
Frede Jensen tage kon- 
takt til Fyns Kranud- 
styr. 
Svejseværker, der har 
været hjemme på fa- 
brikken til eftersyn, 
vil blive mærket med 
måned og år. 

Eventuelt. 
Jørgen Kristensen     

rejste spørgsmål om 
evt. indregistrering 
af mobilkraner, der 
kører uden for fa- 
brikken. Frede Jensen 
vil undersøge sagen. 

SiU indskærper, at 
der ikke må køres med 
kraner eller trucks 
uden gyldigt certifi- 
kat. 

Peder Holst Larsen 
fremkom med forslag 
til emne til evt. 
fyraftensmøde eller 
studiekreds: Løfte- 
teknik. Peder Holst 
Larsen og Egon Olesen 
vil arbejde videre 
med sagen. 

Mødet hævet kl. 16.30. 

Kantine - 
Udvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1987-09-29. 

1. Problemet med tør- 
ring af håndklæder 
søges løst ved op- 
sætning af tørre- 
stativer på garde- 
robeskabene.



Organisations- 

ændringer 
Som det har været 
fremført på SU-møder 
har FLS-H et betyde- 
ligt mindre salg af 
cementfabrikker på 
verdensbasis. For NOR- 
DEN vil dette betyde, 
at vi i stadig højere 
grad må finde ordårer- 
ne fra andre markeder. 
Det er derfor tvingen- 
de nødvendigt løbende 
at foretage ændringer 
i den bestående orga- 
nisation såvel for 
produktionen som i 
administrationen. 

Dette vil bl.a. med- 
føre, at der for at 
blive så fleksibel 
som muligt må regnes 
med, at der foretages 
flytning af medarbej - 
dere fra en afdeling 
til en anden, således 
at der stadig er dæk- 
ning, såfremt der er 
sygdom, ferie eller 
lignende. 

Inden for den sidste 
måneds tid er der 
(som tidligere med- 
delt) bl.a. på grund 
af indskrænkninger i 
funktionærstaben sket 
følgende ændringer og 
flytning af medarbej- 
dere i organisationen: 

Peter Søndergaard fra 
produktionsafdeling 
til montageafdeling. 
S. Krogh Sørensen fra 
kvalitetsafdeling til 
produktionsafdeling. 
Carl-Johan Jensen fra 
kal M til afkorteraf- 
deling. 
Verner Dissing fra 
magasin til varemodta- 
gelse og forsendelse. 
Tove Kristensen selv- 
stændig leder af kan- 
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tinen. 

Hensigten med oven- 
stående foreløbige 
(og evt. fremtidige) 
organisationsændrin- 
ger sker simpelthen 
for at stå så godt 
rustet som muligt til 
at imødegå den stadig 
større konkurrence, 
der er på ordremarke- 
det. 

Den hele 

virksomhed 
Fabrikken har indgået 
et samarbejde med en 
gruppe HA-studerende 
fra AUC, der har fået 
til opgave at skrive 
et projekt ud fra en 
virksomhed, indehol- 
dende såvel drifts- 
økonomiske som orga- 
nisatoriske aspekter. 

Formålet er, at de 
studerende prøver at 
sætte teori og prak- 
sis i relation til 
hinanden for dermed 
at fremhæve anvende- 
lighed og realisme 
som væsentlige egen- 
skaber ved en teore- 
tisk beskrivelse af 
et problem og opstil- 
ling af en løsnings- 
model for det konkre- 
te problem. 

Ved at indgå i et så- 
dant samarbejde vil 
vi dels være med til 
at præge uddannelsen 
af de unge HA-stude- 
rende og dels kunne 
hente nogen inspira- 
tion - i de løbende 
samtaler med de stu- 
derende, i status- 
rapporten og i den 
afsluttende projekt- 
rapport. ON   

Nu gen afdeling 
VAREMODTAGELSE/FOR- 
SENDELSE 

Den decentralisering 
af varegrupperne, der 
gennem de senere år 
er sket, har medført, 
at magasinet nedlæg- 
ges og overflyttes 
til en fælles vare- 
modtagelse/forsendel- 
sesafdeling. 

Varer, der tidligere 
blev betragtet som 
"magasinvarer", er for 
en dels vedkommende 
placeret i afdelin- 
gerne, men hovedpar- 
ten rekvireres hver 
14. dag fra "vort" 
fjernlager, og det 
vil sige fra en af de 
leverandører, vi på 
forhånd har indgået 
aftaler med. 

Varemodtagelsens pla- 
cering i hal K, hvor 
forsendelsesafdelin- 
gen i forvejen be- 
finder sig, vil give 
forbedringer, bespa- 
relser og bedre 
udnyttelse af res- 
sourcerne på mange 
områder. Som eksempel 
kan nævnes kortere 

transportveje, mindre 
el- og varmeforbrug, 
færre bygninger at 
vedligeholde, bedre 
udnyttelse af materi- 
el og mulighed for 
"overlapning" af 
mandskab. 

ON 

Stof til december- 
nummeret af NORDEN- 
ØBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 26. november.



  

i 
mn 

Personalia 

Fødselsdage 

  

Willy Kok fylder 60 år 1987-10-31 

Der er på dågen åbent hus i NOR- 
DENs selskabslokaler kl. 11-14 

5. Krøgh Sørensen fylder 50 år 
1987-11-09 

Udlærte 

  
1987-09-03: 

Flemming Asp: udlært som pladesméed   1987-10-91: 

Jørgen Hvolbæk Christensen udlært 
som pladesmed 

11



        

  

    
    
    
    
    

LS
 
L
U
E
,
 

FE
D 

FEST + IDRÆTSKIVEBEW 
Løke D, ÉF-/)- 132 

ÆøkL. /E 2- 

Fl, FRDØL — EÆWIØE be - 
PRÆD eV 

PNEDERINLES 

TILMELDE HOS VIETØR SENEST 
PRÆNDAÉ. DD, BR) 238 

FESTØDVÆLGET, 
HAS TAYK 708 153235


