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Én organisation, 

der tilpasser sig 
Vor situation i dag 
minder vel en hel del 
om den situation, 
vort moderfirma FLS og 
andre virksomheder i 
vort område befinder 
sig i. En situation, 
der bærer præg af en 
meget hård konkurren- 
ce om de begrænsede 
arbejdsopgaver, der 
findes. 

Lad os prøve at se 
på, hvad vi på NORDEN 
har gjort for at kla- 
re konkurrencen, ik- 
ke bare i dag, men 
også tidligere, og 
lad os tage udgangs- 
punkt i organisa- 
tionsplanen. 

NORDENS organisa- 
tionsplan er som man- 
ge andre organisa- 
tionsplaner en rela- 
tivt grov og stille- 

stående beskrivelse 
af organisationen og 
giver kun en vag for- 
nemmelse af, hvorle- 
des organisationen 
rent faktisk arbej - 
der, og det er derfor 
nødvendigt at være 
opmærksom herpå, før 
der drages konklu- 
sioner med hensyn til 
vor organisations 
virkemåde. 

Organisationen på 
NORDEN har altid haft 
en evne til at. til- 
passe sig den situa- 
tion, virksomheden 
har befundet sig i, 
og denne tilpasning 
ser vi tydeligt igen. 

Vi ser i dag værkfø-   

reren ved skrivebor- 
det i planlægnings- 
afdelingen, kollegaen 
ved et tegnebord på 
tegnestuen, en af teg- 
nestuens faste medar- 
bejdere ved PC'eren 
for at klare fakture- 
ringsopgaver og kon- 
torpersonalet, der 
udfører mange foørskel- 
ligartede opgaver for 
at "overlappe" hinan- 
den. Alt dette viser, 
at organisationen er 
meget fleksibel og 
hurtig til at tilpas- 
se sig nye situa- 
tioner. 

Ålle ved i dag, hvor 
stor betydning fa- 
brikken med sine 250 
arbejdspladser har 
for området, og da vi 
har troen på fremti- 
den, viljen til om- 
stilling og ved, at 
leksibilitet og 
reativitet er gode 

solide egenskaber 
for enhver virksom- 
hed, og at vi vil ar- 
bejde videre hermed, 
ja, så kan NORDEN 
stadig imødekomme 
fremtidens behov og 
forblive en konkur- 
rencedygtig virksom- 
hed. 

ON



NORDEN under 
"politibeskyt- 
lelse” 
I forbindelse med 
politihjemmeværnets 
uddannelsesstade med 
hensyn til løsning af 
politimæssige opgaver 
stillede vi den 11. 
og 12. marts fabrik- 
kens arealer til rå- 
dighed, og efter po- 
litiets skøn var are- 
alet særdeles veleg- 
net, og man takkede 
for fabrikkens imøde- 
kommenhed og velvil- 
lighed. 

ON 

Stof til juni- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 26. maj.   

NORDEN på sit højeste 

Cyklontårnet blev i 
uge 9 monteret op til 
sit højeste punkt ca. 
80 m over jordniveau. 

Ved hjælp af 2 stk. 
200 tons kraner blev 
de to overdele for 
konussen sat på plads 
i et imponerende 
løft, som fra jord- 
niveau så umuligt ud, 
men alligevel lykke- 
des. 

    

Tårnet udgør nu en 
imponerende del af 
Aalborgs bybillede, 
som kan ses viden om. 

Med dette sidste 
kranløft er de tunge- 
re dele således bragt 
på plads, hvorefter 
der forestår en del 
montage af de indven- 
dige rørforbindelser 
i tårnet samt trapper 
og platforme. 

PS



samarbejdsudvalg 
Onsdag 1988-04-06 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Bjarne Maylann Peder- 
sen 

Som suppleant for 
Frede Jensen var mødt 
S. Krogh Sørensen. 

1 mødet deltog Erik 
Olsen og Poul Erik 
Sand som gæster. 

Bjarne Maylann Peder- 
sen bød velkommen, 
specielt til gæsterne 
og suppleanten. 

Punkter fra 

tidligere møder 

På forespørgsel sva- 
rede Ole Nielsen, at 
man stadig er opmærk- 
som på, at tomme fla- 
sker bliver returne- 
ret. 
På Bjarne Maylann Pe- 
dersens forespørgsel 
svarede Peter Sønder- 
gaard, at der ikke er 
taget stilling til 
deltagelse i kursus i 
rørtrådssvejsning 1 
april måned. 

Forskellige udvalg 

Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
Arne Nielsen spurgte, 
om NORDEN har miljø- 
godkendelse fra Aal- 
borg kommune, hvortil 
Willy Køk svarede, at 
Aalborg kommunes. mil- 
jøafdeling med jævne 
mellemrum besigtiger 
forholdene på virk- 
somheden, og er der 
forhold, der ikke er   

i overensstemmelse 
med miljøloven, bli- 
ver de straks bragt i 
orden. 
Ole Harder ønskede, 
at medarbejderne på 
udearbejde fik større 
mulighed for at delta- 
ge i kurser, f.eks; 
kurser i rørsvejsning. 
Arne Nielsen mente, 
at der burde være en 
langtidsplan for kur- 
ser for medarbejderne, 
så man hele tiden er 
på forkant med udvik- 
lingen, hvortil Willy 
Kok svarede, at det 
er klart, at man skal 
dygtiggøre sig, men 
det må være en målret- 
tet uddannelse, og 
der må være et behov. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 40 
mand i 12 uger (60 %) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til 8 
mand 1 12 uger (65 %). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 10 mand i 12 uger, 
på Dania til 8 mand i 
å uger, i Fredericia 
til 6 mand i 12 uger, 
på Danyard til 6 mand 
i 3 uger, på Sluse- 
holmen til 2 mand i 
Z uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet. 
Willy Kok gennemgik 
ordremuligheder på 
kortere og længere 
sigt og de bestræbel- 
ser, der blev gjort 
for at forøge salget. 
Til yderligere uddyb- 

  

  

ning af fremtidsbil- 
ledet oplyste han, at 
der for tiden arbej- 
des med den overlig- 
gende struktur for 
FLS-maskinfabrikker- 
ne. 
Willy Kok nævnte, at 
som fabrik betragtet 
er NORDEN kommet ind 
i et nyt mønster. NOR- 
DEN har hidtil været 
en afdeling af FLS 
Ingeniørforretning, 
og det har været vor 
største kunde. 
Willy Kok gennemgik 
udsigterne for NORDEN 
og nævnte i denne for- 
bindelse markedskrav, 
finansiering, know- 
how og indtjening. 
NORDENS traditionelle 
produktion er under- 
leverandørarbejde og 
montagearbejde. NOR- 
DEN har ikke eget pro- 
dukt. Der skal findes 
nye markeder, og der 
forsøges for øjeblik- 
ket på at udvide kun- 
dekredsen og øge 
salgsindsatsen sam- 
tidig med, at man be- 
varer den gode for- 
bindelse til FLS' af- 
delinger samt forbin- 
delsen til gruppe- 
virksomheder. Endvide- 
re forsøger man at 
opnå arbejde inden 
for kraftværker, 
skibsbygning og ud- 
viklingsprojekter. 
På Kurt Møller Niel- 
sens forespørgsel, 
om salgsafdelingen 
skulle udvides, sva- 
rede Willy Kok, at 
der skal kanaliseres 
flere kræfter over 
i salg, og det er 
hensigten, at Frede 
Jensen skal aflastes 
af Poul Erik Sand og 
således i endnu høje- 
re grad kan støtte 
salgsarbejdet. Det 
er ligeledes hensig- 
ten, at 5. Krogh Sø- 
rensen skal have med 
salg og projektop- 
følgning at gøre.



Willy Kok pointerede, 
at det er meget vig- 
tigt, at NORDEN kan 
holde sin kvalitet, 
og henviste til nog- 
le reklamationer, 
der havde været. 
Willy Kok opfordrede 
til, at hver mand i 
værkstederne medvir- 
kede til orden, bl.a. 
ved at slukke for 
lys, luft og svejse- 
værktøjer, inden man 
gik til fyraften. 
Ole Harder omtalte en 
kommunikationsbrist 
i forbindelse med om- 
flytninger i udear- 
bejdsafdelingen. Det 
er meget uheldigt. 
Der burde være noget 
mere oplysning om 
tingene, for at sam- 
arbejdet kan fungere 
tilfredsstillende. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, -at værkfø- 
rerne bør orienteres 
bedre, så folkene kan 
få konkrete svar på 
de stillede spørgs- 
mål. I modsat fald 
opstår der let ryg- 
ter. 
Investeringer: Nyt 
kontor i hal D, l1a- 
serprinter i planlæg- 
ningsafdelingen, klo- 
akering i mellembox. 

Regnskab 1987 

Erik Ølsen besvarede 
de af SU-medlemmerne 
stillede spørgsmål 
til det på sidste SU- 
møde udleverede regn- 
skabsmateriale. 

Intern transport 

Årne Nielsen var ikke 
enig i det fra truck- 
udvalget fremkomne 
oplæg til fremtidig 
"struktur for truck- 
kørsel og mente, at 
det ville forårsage 
en hel del ventetid. 
Villy Jacøbsen sva-   

rede, at truckudval- 
get havde afholdt mø- 
de og lavet et oplæg, 
hvorefter man havde 
inviteret 2 truckfø- 
rere med til det af- 
sluttende møde, hvor 
man havde forelagt 
dem oplægget, som de 
var enige i. Oplægget 
er en opstramning af 
det tidligere gælden- 
de og tager det hele 
som en helhed. Villy 
Jacobsen mente, at 
truckkørselen funge- 
rede godt for øje- 
blikket. Det er vig- 
tigt, at man hjælper 
hinanden. Har man 
brug for truck, må 
man meddele dette 
5-10 minutter før, 
så vil der sjældent 
være ventetid. 
SU drøftede truckkør- 
selen indgående og 
kom herunder også ind 
på spørgsmålet om 
krankørsel og om, 
hvem der skal være 
anhugger. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen foreslog, at 
truckudvalget blev 
erstattet af et trans- 
portudvalg, og at Ar- 
ne Nielsen kommer med 
heri. 
Man vil nu køre efter 
det fremsatte oplæg 
indtil videre og så 
på næste SU-møde hø- 
re om erfaringerne 
herfra. 

Eventuelt 

Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede, at der, 
når der bliver ringet 
til en medarbejder, 
og det er vigtigt, da 
bliver sendt bud fra 
omstillingen til med- 
arbejderen, hvis af- 
delingens telefon 
ikke svarer. Ole Ni- 
elsen vil sørge for, 
at dette sker frem- 
over. 
Bent Pedersen ønske-   

de telefonnummeret 
til skiftehold op- 
hængt på opslagstav- 
len, hvilket vil bli- 
ve gjort. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen spurgte, om det 
var muligt at få en 
skrivemaskine til 
tillidsmandskontøret 

udskiftning af 
skrivemaskiner, hvil- 
ket der vil blive set 
på. 
Arne Nielsen spurgte 
om mulighed for at få 
telefonen på tillids- 
mandskontoret ændret, 
så der kan ringes ud 
herfra efter fyraf- 
ten. 

Næste mødeleder: 
Peter Søndergaard 

17455; Mødet hævet kl. 

 



Klub 175 weekendtur til Kruså m.v. 
Lørdag den 27. febru- 
ar kl. 07.00 havde 59 
forventningsfulde og 
glade mennesker sat 
hinanden stævne for 
at drage sydpå. 

Efter en meget præcis 
start kl. 07.05 skul- 
le vi lige omkring 
Ellidshøj .for at hen- 
te 2 pas. Efter at vi 
havde set Ellidshøj 
en tidlig lørdag mor- 
gen, gik det nedad 
mod grænsen. 

Bussen, vi kørte i, 
var en "dobbeltdæk- 
ker", der kunne tage 
76 personer, I bussen 
var der en "lille" 
bar og toilet. Baren 
var selvfølgelig åben 
på hele turen. Der 
var pænt besøg på 
nedturen. 

Efter at vi havde 
passeret Viborg, 
stoppede vi kl. 09.00 
på tankstationen Q8 
i Tørring for at få   

  

Start lørdag kl. 07.00 

morgenkaffe. 

Efter ca. 45 minutter 
gik turen videre mod 
grænsen. På motorve- 
jen mellem Vejle og 
grænsen fik vi truk- 
ket lod om de dejlige 

  Hygge på hotel lørdag aften   

gaver, vi havde med. 
Der opstod muntre 
øjeblikke, når gaver- 
ne blev udleveret, 

byttet m.m. 

Så gik turen over 
grænsen ved Padborg, 
og vi havnede i su- 
permarkedet Otto Du- 
borg. Der havde vi så 
1 time til at købe 
ind. i; 

Da vi var lidt foran 
tidsplanen, kørte vi 
ind til Flensburg 
havn, parkerede bus- 
sen og gik en lille 
times tid rundt i 
Flensborg by. Kl. 
14.20 tog vi så ud at 
sejle en tur med m/s 
Kollund på Flensburg 
fjord. 

"Maden" stod på bor- 
det samt de dertil 
hørende "smøremidler". 
Efter at disse ting 
var sat til livs, var



der stor trængsel i 
baren. 

Efter at alle var 
kommet godt i land - 
d.v.s. der var lige 
en "regning" på 20 
kr., der skulle be- 
tales til tolderen - 
kørte vi til Kruså- 
gård Hotel for at 
blive indkvarteret, 
og da alle havde fået 
udleveret deres væ- 
relsesnøgler, var der 
frit slag (afslap- 
ning) til kl: 19,00. 

Kl. 19.00 mødtes alle 
igen til spisning og 
dans til kl. 01.00. 

Søndag var der mor- 
genmad fra kl. 08.00 - 
09.00. 

Efter at alle var vel 
opstået, kørte vi kl. 
USSTS xl. 0tto Du= 
børg før at handle de 
sidste "varer" ind. 

Efter at vi havde 
"pakket" bussen kl.   

11.00, var der varm 
mad på hotellet kl. 
12.00. Da vi havde 
spist og fået "skrub 
af-kaffe", satte vi 
kl. 13.45 kursen 
nordpå mod Aalborg. 
Efter et lille stop 

på hjemvejen var vi 
tilbage på NORDEN 
KE, HOL 

Efter at bussen var 
tømt for "varer" m,v,, 
var det en flok glade 
og tilfredse, men 
trætte mennesker, der 
sagde tak til chauf- 
føren Jørgen, der øn- 
skede at se os en an- 
den gang. 

Vi i Festudvalget vil 
gerne sige jer tak 
for jeres gode humør 
og jeres måde at være 
på under hele turen. 
Også en tak til Jør- 
gen, vores chauffør. 

På festligt gensyn! 

BF. 
Kurt M. Nielsen 

  
Hjemkomst søndag kl. 17.00   

NORDEN 
drager 
mod Syden 
Uge 812 startede NOR- 
DENS montageafdeling 
en ny montageplads op 
på Fredericia Cellu- 
losefabrik. 

Der skal her monteres 
et. él-filter af typen 
C300/BP/3x36-5470/C/ 
B/LIS efter en yderst 
stram tidsplan, der 
har uge 825 som af- 
leveringsfrist. 

For at planen kan 
holde, har vi inden 
opstart nøje drøftet 
projektet igennem med 
vore folk, der har 
haft en stor indfly- 
delse på værktøjs- og 
udstyrssammenhæng, 
krandækning etc. 

Det er ligeledes af- 
talt, at man under 
montageforløbet eks- 
perimenterer med nye 
og hurtigere svejse- 
metoder for at imøde- 
komme det lave time- 
forbrug pr. ton, som 
filtre skal kunne 
monteres på. 

Alt i alt ét interes- 
sant projekt, som 
forhåbentlig kan vise 
nye veje frem for 
montageafdelingen. 

PS



Fyraftensmøde 

Torsdag den 7. april 
1988 afholdt SiuU fyr- 
aftensmøde i kantinen 
på NORDEN. Der var 
tilmeldt 66 deltage- 
re. 

På SiU's vegne bød 
Jørgen Kristensen 
velkommen til fysio- 
terapeut Birgitte 
Haase fra Aalborg BST 
center og de fremmød- 
te medarbejdere. 

Birgitte Haase holdt 
foredrag om forebyg- 
gelse af arbejdsmil- 
jøskader og fremme af 
de ansattes sikkerhed 
og sundhed både fy- 
sisk og psykisk og 
fortalte samtidig, at 
Aalborg BST, der er 
et af de store i lan- 
det, sidste år kørte 
en kampagne til fore- 
byggelse af skader 
ved tungt løft, og 
hvordan fysioterapien 
kan forebygge bevæ- 
gelsesapparatskader. 

8     

Under foredraget de- 
monstrerede Birgitte 
Haase på en - ekstra - 
medbragt rygrad, 
hvorledes ryggens led 
kan bøjes og slides 
ved forkert indtaget 
arbejdsstilling, og 
at det faktisk er me- 
get mere belastende 
for ryggen og skul- 
drene at sidde ned 
end at stå op, men 
endnu værre for ryg- 
gen er den krumbøjede 
stilling. Her slides 
de små led uforholds- 
mæssigt meget, knog- 
lerne bøjes fra hin- 
anden med en diskus- 
prølaps til følge, 
hvorimod knæ- og hof- 
teled, der er meget 

stærkere, kan bruges 
til aflastning af 
ryggen. 

Å propos diskuspro- 
laps så har en under- 
søgelse blandt flyt- 
temænd, der løfter 
virkelig tunge byr-   

der, vist, at de me- 
get sjældent plages 
af denne lidelse, 
netop fordi de har 
lært af løfte på den 
rigtige måde. 

Også kulde og træk er 
en "ubehagelig" ar- 
bejdskammerat, som 
kan give hold i ryg- 
gen og stive, ømme 
nakkemuskler. Derfor 
gælder det om at væ- 
re hensigtsmæssigt på- 
klædt. 

Den 25. marts var Bir- 
gitte Haase på NORDEN, 
hvor hun optog en vi- 
deofilm af medarbej- 
dere, både i værkste- 
der og på kontorer. 

Denne videooptagelse 
startede i montage- 
værkstedet, og her 
viste Frede H., at 
han faktisk godt kun- 
ne have haft emnerne 
noget højere oppe, 
men han brugte da be- 
skyttelsespude, når 
han lå på knæene og 
arbejdede. Derefter 
til maskinværkstedet, 
hvor Freddy stod med 
krumbøjet ryg ved 
drejebænken - uha - 
men Jørgen har fundet 
fidusen med at løfte 
det ene ben op og 
støtte det på maski- 
nen. Det er en god 
aflastning for ryg- 
gen. 

Så ind på kontoret 
til Kai, der ikke har 
indstillet sin stole- 
TYg, men ellers sid- 
der han rigtig pænt. 
Også Erik Jensen sad 
rigtig pænt, med ar- 
mene støttet på bor- 
det. Det samme gælder 
Helene, hun sidder



  

pænt, men alt, alt 
for lavt på stolesæ- 
det. Det skal gerne 
højere op, og så en 
fodskammel, det vil 
hjælpe. 

Så til indkøbsafde- 
lingen. Bendt K. sid- 
der pænt på stolen, 
der er i den rette 
højde, men på løn- 
ningskontoret hos 
Nørgaard er ryggen 
alt for rund, men el- 
lers sidder han pænt 
på sin stol med arme- 
ne støttet på bordet. 

I afkorterværkstedet 
står Bo på et meget 
hårdt gulv, en måtte 
ville gøre undervær- 
ker. Også Arne har 
for meget krumning 
på sin ryg, ret ryg- 
gen Årne. I hal M var 
der endnu en krum ryg 
og knæ på det hårde 
gulv, begge dele til- 
hører Henrik Thomsen. 
Derimod bruger Jess 
underlag under sit 
ene knæ, mens det an- 
det er bøjet i hug- 
stilling, så der luk- 
kes af for blodomlø- 
bet bag på benet. I 
hal P sidder Josse 
med krum ryg og svej- 
ser på livet løs, så 
gnisterne fyger, han 
bruger ingen afskærm- 
ning, så de omkring- 
stående får nok røde 
øjne eller svejselys. 
Leif står på en sti- 
ge og svejser, Den er 
ikke fastgjort - hvad 
sker der, hvis den 
vælter? Martin Holst 
står og svejser med 
den mest krumme ryg 
på filmen, emnet står 
for lavt, det kan gi- 
ve diskusprolaps. 

I brænderværkstedet 
løfter Vagner tunge 
byrder med krum ryg 
og strakte knæ. Bøj 
i knæene, det er me-   

get bedre. 

Konklusionen på dette 
må være, at man kan 
undgå mange skavanker 
ved at løfte og bære 
tunge ting med omtan- 
ke, f.eks. at bøje i 
knæene, bruge lår- 
musklen og holde ryg- 
gen ret. 

Spørgsmål til Birgit- 
te Haase: 

Bjarne: 
Er der en gylden re- 
gel for arbejdshøjde? 

Svar: 
Hvis mån laver hårdt 
arbejde under albue- 
højde, lidt højere, 
hvis man laver præci- 
sionsarbejde. 

Per Th.: 
Hvis trucksædet ikke 
er drejeligt, hvad 
gør man så? 

Svar: 
Så må man dreje krop- 
pen som en helhed for 
at aflaste hofterne.   

Henry P.: 
Hvis man har fået en 
skade, f.eks. slid- 
gigt, skal man så 
fortsætte for at hol- 
de sig i gang, selv om 
det gør ondt? 

Svar: 
Kun til smertegræn- 
sen. 

SP 
Skal man evt. købe en 
vandseng? 

Svar: 
Det er individuelt - 
man må prøve sig frem 
til, hvad der passer 
een bedst. 

Willy Kok sluttede 
mødet med en tak til 
Birgitte Haase for 
det underholdende fo- 
redrag, til SiuU for 
det gode initiativ og 
til medarbejderne, 
der deltog i mødet. 

Til slut var NORDEN 
vært med en fin plat- 
te af Toves de bed- 
ste + gl eller vand. 

 



— daarlig z nyt fra... 

BJØRNETJENES TEN 

  LE migreret i 

re ler SEERE 

JA mister tit balancen 

LE 
Å i 

- hvo der tager chancen 

  

- gør ikke dig selv i bjørnetjeneste. NORDEN”) 
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Personalia 

Jubilæum Personale 

25 år: 

Egon Olesen 
1988-06-10 

  

Fødselsdag 

Kresten Lund 
fylder 50 år 
1988-05-04 

    

  

Ingeniør Poul 
Erik Sand er 
pr. 1988-04-01 
ansat med hen- 
blik på over- 
tagelse af 
stillingen 
som produk- 
tionschef ved 
Frede Jensens 
pensionering 
i 1989, 

Poul Erik 
Sand har tidligere (1973-1977) 
været ansat på NORDEN. Han kom- 
mer senest fra en stilling som 
leder af Dansk Facade- og Tag- 
pladefabrik i Suldrup. 

FlS-aktier i højere kurs 
De af vore medarbejdere, der er 
aktionærer i F. L. Smidth & Co. 
AJS, vil have bemærket, at kursen 
på aktierne i den sidste tid har 
foretaget et kraftigt hop. 

Den 30, marts var kursen således 
1030, hvor den ved årsskiftet var 
166. 

Årsagen er, at FLS-aktierne nu 

handles elektronisk på Børsen, og 
at man er gået over til at. basere 
kursen på en stykstørrelse - for 
FLS en 500 kr. aktie. 

Selv om kursen altså ikke er ste- 
get helt så kraftigt, som tallene 
umiddelbart giver udtryk for, kan 
aktionærerne i dag glæde sig over 
en glædelig fremgang på 24 % i 
forhold til årsskiftet



kommer til. 
Calle, 

oport 
Efter ti års virke er tiden inde 
til, at nye og friske kræfter 

Ordene kommer fra 
Idrætsklubbens formand, 

som trækker sig tilbage ved den 
kommende generalforsamling. Vi 
fra redaktionen tog en snak med 
ham. 

Red.: 

Calle: 

Red.: 

Calle: 

Hvorfor stopper du? 

Efter min mening er ti år 
passende. Der må nye tan- 
ker og skikke til, altså 
en ny formand. 

Hvad er årene gået med? 

Det gennemgående arbejde 
for bestyrelsen har været 
at aktivere vore medlemmer 
til idrætsudøvelse. Det 
har ikke altid været lige 
nemt at få samling på 
tropperne, da udbudet af 
fritidsaktiviteter nu om 
stunder er så højt, så 
mange har været engageret 
til anden side. Dernæst 
har vi bestræbt os på at   

Red.: 

Calle: 

Red.: 

Calle: 

lave en klub med et godt 
sammenhold, og det mener 
vi er lykkedes: 

Er der sportslige resul- 
tater, du vil fremhæve? 

Vi kommer ikke uden om de 
mange gange, vi har været 
vinder af FLS-turnerin- 
gen, vinder af Aalborg 
Firmasports pokalturne- 
ring i 1979 samt et utal 
af vundne puljesejre ved 
indendørs fodbold. Diplo- 
mer og pokaler fra hen- 
holdsvis badminton og 
bordtennis. 

Har du et par ord til den 
nye formand? 

Bibehold den gode kontakt 
til firmaets ledelse, sørg 
for at få ét fortsat godt 
klima i bestyrelsen og 
sidst, men ikke mindst, 
pas på klubben, der er ved 

at være en gammel sag, 
stiftet den 3. juli 1952 

 


