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Pocatello- Disc Reclaimer 
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Fremtid - 
med opsmøgede ærmer 
Som tidligere meddelt 
har der været overve- 
jelser i koncernle- 
delsen vedrørende 
FLS-maskinfabrikker- 
nes fremtidige place- 
ring i FLS-gruppens 
struktur. Som et fo- 
reløbigt resultat af 
disse overvejelser 
vil NORDEN blive vi- 
dereført på uændrede 
vilkår. 

NORDEN må som hidtil 
selv bevise sin egen 
levedygtighed. Det 
vil også fremover væ- 
re af grundlæggende 
betydning, at der 
skabes en fortsat po- 
sitiv indtjening. 

Der er ikke taget 
stilling til, om NOR- 
DEN skal indgå i en 
ændret selskabsform. 

De ydre vilkår 
Selv om det er sagt 
tit - og selv om vi 
nødig vil se det i 
øjnene - bliver kon- 
kurrencevilkårene, 
som vi skal arbejde 
op imod, stadig for- 
værret., 

Lukning af store ar- 
bejdspladser - af- 
slutning af store an- 
lægsopgaver - og den 
deraf følgende ledig- 
hed kan nok give dy- 
stre udsigter, og 
derfor er' det mere 
end nogensinde nu 
nødvendigt, at vi al- 
le her står sammen om 
ved stadig øget ef- 
fektivitet og flek-   

sibilitet at bevåre 
vor plads i helheden. 

Der er ikke plads til 
stigning i vort om- 
kostningsniveau. 

Det positive i den 
nuværende situation 

er, at det for NORDEN 
er lykkedes at indhen- 
te en række ordrer, 
der sikrer beskæfti- 
gelse - men nødvendig- 
heden af, at disse 
ordrer gennemføres i 
overensstemmelse med 
forkalkulationerne, 
kan ikke understreges 
kraftigt nok. 

Intern tilpasning 
Inden for den kommen- 
de tid vil der 'star- 
tes en række tiltag 
med det formål at til- 
passe os bedre til de 
nye markedsvilkår, 

Det vil være en fort- 
sættelse af de hid- 
tidige UPS-projekter. 
Nøglebegreber i den 
forbindelse er etab- 
lering af en krafti- 
gere markedsøoriente- 
ring og en stram øko- 
nomisk opfølgning af 
projekterne. 

Der overflyttes der- 
for flere ressourcer, 
til vor salgs- og 
projektafdeling. Det 
er hensigten, at hver 
opgave på NORDEN op- 
følges af en projekt- 
leder, som har det 
samlede overordnede 
ansvar for opgaven 
fra til Z — fra



  

tilbudsfasen og til 
pengene kommer i kas- 
sen. 

Lønningsfunktionen 
overflyttes til pro- 
duktionschefens om- 
råde. Samtidig er det 
hensigten, at denne 
funktion påtager sig 
økonomiske opfølg- 
ningsopgaver i pro- 
duktionsområdet - 
feks. af indirekte 
omkostninger og pro- 
duktionsomkostninger 
på specielle ordrer, 

Det er særdeles be- 
tydningsfuldt, at de 
elementer, der skal 
understøtte produk- 
tionens gennemførel- 
se - planlægning, løn 
og økonomisk opfølg- 
ning - har en central 
plads i produktions- 
området. 

Der er en fremtid for 
NORDEN - men udfor- 
dringerne må mødes 
med opsmøgede ærmer. 
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samarbejdsudvalg 
Torsdag 1988-08-11 
kl. 15.10 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Bent Pedersen 

I mødet deltog Poul 
Erik Sand og Allan 
Hansen, der har af- 
løst Ole Harder som 
tillidsmand i monta- 
geafdelingen, som 
gæster... 

Bent Pedersen bød 
velkommen, specielt 
til gæsterne. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Ingen. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
Bolde møde 7983-08-03. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1988-08-04. 
Frede Jensen oplyste, 
at man havde haft et 
møde med Arbejdsmedi- 
cinsk Klinik, hvor 
man havde gennemgået 
resultaterne fra svej- 
serøgsundersøgelsen. 
Der vil nu blive af- 
holdt et orienterings- 
møde på fabrikken for 
samtlige medarbejdere 
den 1. september til 
nærmere belysning af 
den foretagne under- 
søgelse. 

Frede Jensen nævnte, 
at man i forbindelse 
med Arbejdstilsynets 
besøg på fabrikken 
også havde set på ma- 
lefaciliteterne, hvor 
det igen viser sig, 
at de påbudte beskyt- 
telsesmidler ikke be- 
nyttes.   

SU var enige om, at 
der skal anvendes be- 
skyttelsesmidler, og 
sker det ikke, må 
konsekvensen være, 
at de pågældende ik- 
ke kan være på NOR- 
DEN. 
SU var enige om, at 
hvis man ved uanmeldt 
inspektion finder 
mangler, må man hen- 
vende sig til sikker- 
hedsrepræsentanten i 
den pågældende afde- 
ling. 
Alle afdelingsudval 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde,. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen gjorde opmærksom 
på, at spørgsmålet 
om, at maskinarbej- 
derne i montageværk- 
stedet efter ønske 
giver afkald på det 
beløb, de får i form 
af et stykke værktøj 
en gang om året, og 
i stedet får et sæt 
arbejdstøj mere, end- 
nu ikke er løst. 
Bedre belysning i 
hal R vil blive in- 
stalleret. 
Der er problemer med 
at få materialet fra 
hal P anbragt, indtil 
vognmanden henter 
det. Der fremkom for- 
slag til oprettelse 
af en oplagsplads. 
Den nuværende ordning 
giver også gener for 
afkorterværkstedet. 
Der vil blive kigget 
på spørgsmålet alle- 
rede i morgen. 
SU var enige om, at 
hvilepausen på 10 mi- 
nutter om formiddagen 
ikke må overskrides, 
hvilket er sket i ad- 
skillige tilfælde i 
montageafdelingen.



Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reser- 
verede ordrer er der 
i pladeværkstederne 
beskæftigelse til 85 
mand i 12 uger 
(100 %) og i maskin- 
og montageværkstedet 
til 20 mand i 12 uger 
(100%). 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 30 mand i 3 uger, 
på Dania til 11 mand 
i 3 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
Tånder FF TET beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet, 
Frede Jensen henviste 
til det udleverede 
materiale, der viser 
en beskæftigelse på 
100 % af den samlede 
styrke i 12 uger. Der 
er således for øje- 
blikket gode udsigter 
med hensyn til be- 
skæftigelsen, og man 
har endda ansat flere 
i den sidste tid, li- 
gesom det har hjulpet 
på den nedgang, der 
har været i montage- 
afdelingen, at man 
har kunnet tage folk 
hjem til arbejde i 
hal S. Desværre vil 
der blive yderligere 
en nedgang i montage- 
afdelingen, og her 
vil man forsøge at 
tage flere folk hjem 
til kal $. 
Der er indgået en or- 
dre fra Aalborg Port- 
land. Montageafdelin- 
gen skal til Færøerne 
for montering af fil- 
tre i uge 36. Af de 

tidligere omtalte 
skibsskroøg ril Færø- 
erne ser det nu ud 
fil, åt vi får et i 
ordre inden for kort 
tid. 
Der er afgivet mange 
tilbud, bl.a. på 
skibssektioner til et 
dansk værft. 
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Willy Kok omtalte de 
gode resultater, der 
er kommet ud af 
salgsafdelingens kon- 
takter, og nævnte, at 
der er afgivet tilbud 
til Storebæltsforbin- 
delsen. FLS vil un- 
derstøtte en samlet 
indsats på dette om- 
råde. 
Willy Kok omtalte og- 
så det kommende "in- 
dre marked", der kræ- 
ver en vis størrelse 
for at være med. Her 
ligger måske forskel- 
lige store opgaver 
for FLS-gruppen, hvis 
der kan bringes et 
samarbejde i stand 
mellem gruppevirksom- 
hederne. 
SU drøftede fremgangs- 
måden i forbindelse 
med materialer fra 
afkorterværkstedet. 
Spørgsmålet vil bli- 
ve taget op, og Frede 
Jensen og Poul Erik 
Sand vil finde en 
løsning herpå. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede oplyst, 
hvem der har ansvaret 
for indkomne ordrer, 
og henviste til en or- 
dre, hvor der var 
stor forskel på de 
timer, der var til 
rådighed, og de ti- 
mer, der var brugt på 
en ordre af samme om- 
fang tidligere: 
Frede Jensen svarede, 
at ved større ordrer 
ér der en proøjektle- 
der, som har ansvaret 
for, at tidsplanen 
overholdes, og for 
den økonomiske op- 
følgning af ordren. 
Med hensyn til antal- 
let af timer i det 
nævnte tilfælde er 
disse vurderet i sam- 
arbejde mellem plan- 
lægningen og værkfø- 
Terne, og ud fra det 
har man kalkuleret, 
men der er i dette 
tilfælde sket en 
fejlvurdering.   

Willy Kok nævnte, åt 
salgsafdelingen nu 
er samlet på eet sted 
før at udnytte den 
viden-effekt, der er, 
idet der fremover vil 
blive udarbejdet man- 
ge flere tilbud. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen forespurgte, om 
der er loft over ak- 
korderne på fabrik- 
ken, idet det ikke 
ser ud til, at man 
kan komme over 125 %. 
Er dette tilfældet, 
må der forhandles et 
nyt lønsystem. 
Frede Jensen svårede, 
at der ikke er loft 
over akkorderne, men 
det skal ikke være 
"gummiakkorder", hvor 
man sætter akkorden 
bagefter. 
SU diskuterede 
spørgsmålet, og Fre- 
de Jensen henviste 
til et par aftaler, 
en på udearbejde ved- 
rørende montage og 
en på fabrikken ved- 
Tørende disc reclai- 
mer og stacker. 
Frede Jensen fore- 
slog, at man, hvis 
man mente, lønsyste- 
met kunne være bedre, 
da henvendte sig til 
organisationerne for 
at høre, om de havde 
noget, der var bedre, 
hvorefter man kunne 
undersøge det. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen forespurgte, om 
det var muligt i for- 
bindelse med overar- 
bejde at få udleve- 
ret en madpakke ud 
over, hvad der er 
anført i den eksi- 
sterende lokalafta- 
le, selv om der er 
varskoet dagen i 
forvejen. 
Der vil blive set på 
spørgsmålet. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen ønskede sat en 
dato for arbejdstids- 
nedsættelsen fra sep- 
tember.



Der vil komme opslag 
op herom hurtigst mu- 
ligt. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen forespurgte, om 
NORDEN ville være in- 
teresseret i at tage 
et par lærlinge fra 
Værftet de sidste par 
år af læretiden, da 
de, hvis der ikke var 
mulighed for at fort- 
sætte i Aalborg, da 
måtte fortsætte i 
Frederikshavn. 
Willy Kok lovede at 
overveje spørgsmålet. 
Investeringer: Ny vej 
ve a 3 "er til 
pladesektoren, maling 
af løft i kantinen, 
ÅEG boremaskine i 
montageafdelingen, 
båndstrammer (pak- 
ning), lagtykkelses- 
måler i hal V, over- 
head projektor, skri- 
vebord til P. Sand, 

Nordens frem- 

tidige struktur 

Willy Kok redegjorde 
for NORDENS fremtidi- 
ge struktur i FLS- 
gruppen. 
Som resultat af de 
overvejelser, der 
har været i koncern- 
ledelsen angående 
FLS-maskinfabrikker- 
nes fremtidige pla- 
cering i FLS-gruppens 
struktur, vil NORDEN 
køre videre på samme 
måde som hidtil. 
Der må være en fort- 
sat positiv indtje- 
ning, og vi må være 
i stand til at få 
nye ordrer hjem. Det 
er heldigvis lykke- 
des at udfylde det 
tomrum, der kom, da 
Ingeniørforretningen 
blev udskilt, og or- 
dremængden hertil 
går måske ned på 25 % 
efterhånden. 
Vi må være i stand 
til at ændre organi-   

sationen, så vi kom- 
mer til at stå bety- 
deligt mere selvstæn- 
digt på markedet, 
hvor der er meget 
stramme vilkår. 
Den ydre verden kan 
vi ikke gøre noget 
ved. Vi må finde nye 
ting hele tiden. Vi 
må lægge kræfterne 
ind, der hvor vi kan 
udnytte det optimale. 
Det første, vi har æn- 

dret på, er værksteds- 
organisationen. Vi 
har nu bygget videre 
på vor salgsafdeling, 
som er meget vigtig. 
Inden for administra- 
tionen vil der også 
ske ændringer, idet 
lønningsfunktionen 
lægges ind i produk- 
tionsområdet, og den- 
ne funktion skal ud 
over at have med løn 
at gøre foretage en 
økonomisk opfølgning; 
dels af indirekte om- 
kostninger og dels af 
ordrerne, som de fo- 
refindes. Forkalkula- 
tionerne skal holde. 
Der skal være en pro- 
jektleder til opfølg- 
ning af hver opgave. 
Projektlederen har 
ansvaret for ordren. 
Det er et ansvar, der 
vil komme til at lig- 
ge i salgs- øg pro- 
jektafdelingen. 
På Arne Nielsens fo- 
respørgsel svarede 
Willy Kok, at FLS og- 
så i forbindelse med 
internationale ordrer 
kommer ud for modkøb. 
Arne Nielsen foreslog, 
at ind- og udstemp- 
ling afskaffes, da 
han mente, at det var 
for-dyrt; 

Halvårsregnskab 

Willy Kok oplyste, at 
halvårsregnskabet, 
der dog ikke er helt 
færdigt, viser en po- 
sitiv indtjening, men   

for driftens vedkom- 
mende ikke når op til 
budgettet; 

Eventuelt 

Ferieudvalget kommer 
med forslag til feri- 
en 1989 på næste SU- 
møde. 
Tallene fra Dagpenge- 
udvalget viser en glæ- 
elig udvikling. 

NORDEN vil i år méd- 
virke ved Fagenes 
Fest: 

Ole Harder takkede 
for den tid, han hav- 
de været i SU. Nu 
holdt han op som til- 
lidsmand af tidnød, 
og en ny tillidsmand 
var valgt. 
Willy Kok takkede Ole 
Harder for den tid, 
han havde været med 
i SU, og for de gode 
bidrag, han havde 
ydet i forbindelse 
hermed. 

Næste mødeleder: 
Frede Jensen 

Mødet hævet kl. 17.15. 

  ”



EDB i pladeområdet 
Positive erfaringer 
med et NORDEN-udvik- 
let EDB-program, der 
kaldes ARBTIMER, og 
som holder styr på 
alle værkførerdata 
vedrørende akkorder 
og arbejdstimer, fø- 
rer nu til, at syste- 
met indføres på værk- 
førerkontorerne, så 
det dækker hele pla- 
deområdet. 

EDB-programmet har 
fra en beskeden start 
ved nytårstid udvik- 
let sig til en ret så 
omfattende samling af 
program-moduler, 
hvoraf kan nævnes 
kartoteker for medar- 
bejdere og akkorder, 
udskrift på samlede 
ordrer samt udskrif- 
ter af jobsedler til 
medarbejder og løn- 
ningskontor. 

Daglig tidsregistre- 
ring giver mulighed 
for en up-to-date 
opfølgning af time- 
forbrug på arbejds- 
opgaver. Det er sær- 
deles vigtigt at føl- 
ge fremstillingsom- 

Mastantabrikkeri 
  

til det ændres. 
der nu er på 8 
ved ét taste 

Frøgr ammet 

  

    
Guit Medarb 

NORDEN 

HJÆLPEFROGR AM 

Menupuniter til hovedprogrammet 

kostningerne nøje for 
at klare os inden for 
de meget skrabede 
priser, som vi møder 
på det stramme marked 
i dag. 

Programmet, der er 
udviklet gennem 3 
versioner, har nu 
fungeret driftsmæs- 
sigt i hal P gennem 
de sidste 3 måneder, 
og værkførerne der 
er fuldt fortrolige 
med betjeningen. 

Men der er også tænkt 
på, hvorledes nye 
brugere indlæres i 

teknikken. Til det 
formål har vi udvik- 
let en separat udga- 
ve af programmet, som 
har fået betegnelsen 
ARBTIMER tutorial. 

Dette program er en 
"sandkasse" eller en 
"kravlegård", hvor 
nye brugere kan tumle 
sig uden at bringe 
uorden i de virkelige 
data. 

Tutorial-versionen   har samme facili- 

ARETIMER 

  
Dette program er et eve-program. Der kan frit indtastes data. Der er 
ingen forbindelse til det "rigtige" program- 
Der indtastes først efde) ingsnummer . 

  

Hjælp: 

Akkord Tidsra Udskr Norner 

teter som hovedpro- 
grammet, men derud- 
over en række hjælpe- 
funktioner og indbyg- 
get manual. Skærmbil- 
lederne er udformet 
med en anden farve 
for at undgå forveks- 
ling med original- 
programmet. 

stærke konkurren- 
ce, som NORDEN er ude 
for, stiller krav om 

stærk økonomisk og 
leveringsmæssig op- 
følgning. Udvidet an- 
vendelse af computere 
er et af værktøjerne 
for at holde det nød- 
vendige overblik. 

Den 

Derfor er udviklingen 
af egne systemer som 
arbejdstimer, der 
netop tilgodeser NOR- 
DENS behov, et godt 
skridt i den rigtige 
retning. 

EDB-programmet kan 
måske blive et NOR- 
DEN-produkt, som kan 
sælges til andre 
virksomheder. 

VJ   
Tutorial v 3.0 

Indledning 

tindtast det første bogstav) 
  

Dette følger programmet indt1l 

Ændringen kan kun ste i det første skærmbillede (det 
wrmen). Fra de øvrige progr ammoduler 

"|. 
"husker" 

Fortsættelse ”» 

Uge 832 Ons 88.08.11 
—Esc fåkkø Meda Hjælp— 

Afdeling: 51 | 

side 1/3 
  

fommer du hertil 

  

selv det sidst indtastede afdelingesmummer, ogsa 

nar computeren startes. Før slukmno ef computeren ma der tastes 
enter> for at afdelingsnummeret "gemmes". 

vailk tast 

tast " 

 



ARBTIMER Tutorial v   
  

  

  

  
      

    
  

  

  

  

  

    
      
  

Maskinfabrikken NORDEN 2 
Aktivenkkorder/aftd 51 

898924 Blæserbygnina 3 

88928 Opsamling af bl 
88931 Sveller 
88937 Mont. af konsol 

89938 21 stk. plate b 
898940 4stk understøtn 

89941 Svajeben 
88942 Hlæserbyg./3 1,1 
88943 Elæserbyg./3 LX 

88944 Blæserbyg./3 14 

88945 Blæserbyg./5 LØ 
88944 Opsamling af øs 

VERSION 3,09 — 88-08-01 68947 Div, Nedløebsrer 

88948 Tryktanke filta 
88949 16tk Balk Flakt 
88959 Blæserbyg.3 L3 

B8951 Blæserbyg 3 L2 

H|898952 1 stk 2080 m/Z s 
Flerer Vilk tast... 

Quit Medarb Akkord Tidsry Udekr None 

Medarbejderoprettelse ARBTIMER Tutørial v 3,0 Fre 88.08. 
- so Meda Hjælp— 

Årbnr i Afdeling: 51 
F 
g| HJÆLPEPRØGRAM Medarbejderkartotek side 1/3 
EH 

Ti Menupunkter til hovedprøgrammet (indtast det første bogstav) 

At DQuit Fører tilbage til hovedmenu ved afslutning eller ved æn- 

F dring af afdelingsnummeret. 
Cl! Akko Fører til akkordkartoteket. 

Tidsrq Fører til program før tidsregistrering. 
F——| Udskr Fører til program for diverse udskrifter. Sl 

No-onr Fører til program for opgørelse over akkorder og anvendte 
i: timer på NORDEN-ordrenumre. 

Eskr Fører til program for tegningsbeskrivelser m. m- 
Sys Fører til program for systemvedligeholdelse, 

Fortsættelse — vilk tast 

Cuit Åkks Tidsrg Udskr No-nr Bskr Sys List Find Opret Rediger Del Frint 

Herover ses éksempler på hjælpemenuer i øveprogrammet 

Udvalget afholdt møde 
1988-08-11, hvor der 
blev behandlet føl- 
gende forslag: 

Nr. 8207 

Bedre udnyttelse af 
materialer. 

Forslagskasse 
Udvalget mener, at 
det er et positivt 
forslag, men under- 
søgelser har vist, at 
der ikke generelt vil 
kunne opnås økonomi i 
udnyttelsen af de 
pladerester og plade- 

spild, der forekommer 
i produktionen. 

Forslaget, der var 
indsendt af Kristian 
Mejlsted, er blevet 
belønnet med en vin- 
gave.



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1988-08-04 kl. 15.10. 

Deltagere. 
Erling Jacobsen 
Villy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Jørgen Kristensen 
Inge Olesen (sekretær) 

Gæster. 
Peder Holst Larsen 
Peter Søndergaard 

Frede Jensen bød vel- 
kommen til mødedelta- 
gerne, og man begynd- 
te straks med punkter 
fra sidste møde. 

Punkter fra sidst. 
Trucks'ene har nu få- 
et sikret gaflerne, 
så de ikke skrider 
ud, og den store Swe- 
truck har fået kata- 
lysatoren skiftet. 
Med hensyn til udsug- 
ningen i hal P er 
man - på grund af fe- 
rie - ikke nået vide- 
re, men der vil blive 
taget fat på proble- 
met i nærmeste frem- 
tid. 

Uanmeldt ns pe rt on. 
Udvalget drøftede det 
manglende eftersyn på 
løftegrej. Med hensyn 
til hal 5 var den ik- 
ke i drift på inspek- 
tionstidspunktet, men 
der er nu fast værk- 
fører på, og der 
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skulle være ryddet op. 

Indtrufne ulykker. 

1988-05-18, hal E: 
Tilskadekomne var ved 
at lægge tagplader 
op, men er ikke selv 
klar over, hvorfor 
han faldt ned, og der 
var ingen vidner til 
uheldet. Tilskadekom- 
ne brækkede begge 
håndled og tre ribben 
og er stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker 
stilling. 

1988-06-16, hal M: 
Tilskadekomne var ved 
at stable plader, og 
da en af dem gled 
ned, forsøgte han at 
gribe den. Herved 
skar den gennem hand- 
sken og forårsagede 
en flænge. 
Fravær: 1 uge, 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1988-04-27, udearb..: 
Under indløft af ud- 
fældningsplader på 
Fredericia Cellulose- 
fabrik skred et stil- 
ladsbræt, hvorved 
tilskadekomne faldt 
1 m ned. 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 5 mand været 
sendt til øjenlæge. 
Ingen fra udearbejde.     

Gennemeang af referat 
ra sikkerhedsbøger. 

Angående ventilationen 
i hal D har man fået 
et tilbud, der vil sø- 
ges bevilget, dog vil 
man først indhente 
endnu ét tilbud, hvis 
der evt. kan findes 
andre muligheder. Der 
arbejdes videre med 
sagen. 
Hal L-N-U. var ikke 
tilfreds med truck- 
eftersynet. Det skul- 
le være bragt i orden. 
Eftersynsrapporter vil 
kunne ses, hvis man 
ønsker det, 
Hal P har fået lavet 
nødstoppet,. 
Hal M, R, V-K og kon- 
tor intet at bemærke. 
På udearbejde er der 
bestilt kontravægte 
fra 075 til 3 fy og 
fra Aalborg Portland 
hår man fået en fyl- 
destgørende rapport 
om bestemmelser ved- 
rørende arbejde med 
kul - kulstøv - møl- 
ler, og NORDEN vil 
arbejde efter samme 
regler. Beholdere til 
håndcreme er endnu 
ikke sat op, men vil 
komme snarest, og gul- 
vet i buret vil blive 
færdigstøbt hurtigst 
muligt. Peder Holst 
Larsen spurgte, om 
man ikke kunne få lom- 
mer syet på knæene i 
arbejdstøjet, så man 
nemt kan putte knæbe- 
skyttere i… Leif Gryn- 
nerup og Villy Jacob- 
sen vil undersøge mu-



  

lighederne. Vedrøren- 
de el-=srej i derner 
for dårligt mærket, 
så vil man forsøge at 
gøre det bedre. 

Eventuelt. 
Peder Holst Lårsen 
spurgte, om der vedrø- 
rende fyraftensmødet 
var nogen, der havde 
fundet ud af noget 
med hensyn til for- 
overbøjede arbejds- 
stillinger, f.eks. 
med hensyn til bukke- 
ne, man lægger jern 
op på, da de næsten 
allesammen er i samme 
højde. Villy Jacobsen 

mente, at det er op 
til den enkelte selv, 
der må sørge for at 
lægge klodser under, 
så højden er passende. 

Peter Søndergaard vil- 
le gerne opfordre til, 
at man passer bedre på 
vore taljer, da de 
jævnligt bliver afle- 
veret i en sørgelig 
tilstand. 

Frede Jensen er ble- 
vet ringet op af Ar- 
bejdsmedicinsk Klinik 
angående svejserøgs- 
undersøgelsen. Derfra 
vil man gerne komme 
og forelægge resulta- 
tet af undersøgelsen 
for sikkerhedsudval- 
get. Dette bliver 
1988-08-11 kl. 8.00. 

Arbejdstilsynet har 
været på uanmeldt be- 
søg, og Tilsynets rTe- 
præsentant vår især 
interesseret i at hø- 
re nærmere om 2 uheld 
det ene ved kantbukke 
ren, hvor en finger 
blev klemt, øg det an- 
det i afkorterværkste- 
det, hvor det gik ud 
øver en fod. 
Begge uheld blev drøf- 
tet méd de uheldsram- 
te personer og deres 
sikkerhedsrepræsen- 
tanter samt formanden 
for sikkerhedsudval-   

get. 
Tilsynets repræsen- 
tant roste det, man 
fra sikkerhedsorgani- 
sationens side havde 
iværksat straks efter 
uheldet med det 
sprængte samleled, 
nemlig at udskifte 
samtlige kritisable 
led og derudover lø- 
bende sende kæder til 
kontrøl og reparation 
ved Vojens Tovværk. 
Intern kontrol af 
løftemateriale vil 
blive skærpet, og 
Flemming Jensen og 
Jørgen Kristensen vil 
undersøge og evt. la- 
ve retningslinier. 
Endvidere var der ved 
gennemgang af maleom- 
rådet ting, der gav 
anledning til kritik 
fra Tilsynets side, 
og disse vil blive 
rettet. 
Angående manglende 
brug af beskyttelses- 
foranstaltninger gør 
SiU opmærksom på, at 
dette ikke tolereres. 

Mødet hævet kl. 16.30.   

Dødsfald 

Ingeniør Niels Kors- 
gaard, FLS-H, som 
gennem en lang årræk- 
ke har været FLS! in- 
spektør på Norden, 
afgik den 7. juli 
pludselig ved døden 
i en alder af kun 
54 år. 
Niels Korsgaard var 
en god samarbejds- 
partner for Norden, 
og i forbindelse med 
sine mange besøg med- 
virkede han beredvil- 
ligt med råd og dåd 
ved løsning af utal- 
lige opgaver af pro- 
duktionsteknisk og 
kvalitetsmæssig ka- 
rakter. 
På Norden mindes vi 
Niels Korsgaard for 
håns imødekommende 
væsen og for den po- 
sitive måde, han be- 
stred sit job på. 

WK 

Orienteringsmøde 
Der orienteres om re- 
sultatet af den omfat- 
tende svejserøgsunder- 
søgelse torsdag den 
1, september kl… 15.30 
i kantinen. 

Repræsentanter fra 

Arbejdsmedicinsk Kli- 
nik og AUC orienterer 
og besvarer spørgsmål. 

Der serveres kaffe og 

franskbrød under mø- 
det, og åf hensyn til 
kantinepersonalet be- 
des du tilmelde dig 
til din sikkerheds- 
gruppe senest onsdag 
der 31. august. 

MØDET ER FOR 
ALLE ANSATTE 

Sikkerhedsudvalget



Ulykkesstatistik 
1380-86-87 

Beregningsgrundlag for NORDEN: 

  

  

  

  

  

Antal ulykkes- Antal tabte 
Antal præsterede arbejdstimer tilfælde arbejdsdage 

1987 1986 1985 1987 1986 1985 | 1987 1986 1985 

Akkordarb. 239.973 199.830 163.207 a 13 11 95 197 122 

Tidlønsarb. 96.513 85.889 86.163 2 3 6 33 13 65 

Tilsammen 336.486 285.719 249.370 11 16 17 128 210 187 

Beregning af ulykkesfrekvens og fravær: 

Ulykkesfrekvens Fravær 

1987 1986 1985 1987 1986 1985 

Norden: 

Akkordarb. ' lgd 65,1 67,4 DE 7,9 6,0 

Tidlønsarb. 20,7 34,9 69,6 237 bs 6,0 

Tilsammen 327 56,0 68,2 3,0 5,9 6,0 

Maskinfabrikker: 

Akkordarb. 51,7 62,4 67,1 2,9 4,4 4,7 
Tidlønsarb. 41,2 50,4 3145 3,3 > RR | 3,5 

Tilsammen 44,1 54,4 55,5 Så 3,9 41 

Jernindustri i øvrigt: 

Akkordarb. 3157 62,4 67,1 2,9 4,4 4,7 

Tidlønsarb. 41,2 50,4 51,3 3,3 34 3,9 
Tilsammen 44,1 54,4 55,5 3,1 3; BL   

Ulykkesfrekvensen er antallet af ulykkestilfælde pr. 1 million præsterede arbejdstimer. 

me ; i . 1.000.000x9 
Eksempel, akkordarb.: gg — = 37,5 

Fraværet er antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. 

En arbejdsdag i en femdages uge er på 7,80 arbejdstimer. 

(95 x 7,80) x 1000 
739.973 3,1 Eksempel, akkordarb. : 
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Kantingeudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde 
1988-08-03. 

1. Loft og radiatorer er i ferien 
blevet malet i lyse og venlige 
farver. 

2. Der vil blive indhentet tilbud 
på malearbejder, kalkfjerner 
til montering på rør m.m. i 
forbindelse med budgettet for 
1989. 

w Borde og stole vil blive ef- 
terset og repareret hurtigst. 

sport 
HJÆLP, vi mangler folk til at 
spille dart, badminton, bord- 
tennis og fodbold. Så se at kom- 
me ud af busken og meld dig til: 

Dart : Jan Madsen, hal N 
Fodbold Morten Nielsen, hal R 
Badminton Torben "Stub", hal WN 
Bordtennis: Jens Nielsen, hal P 

p-5. Vi afhølder NORDEN mester- 
skaber i dart, badminton, 
bordtennis og billard i 
september og oktober, så 
meld jer til kamp hurtigst 
muligt. 

Idrætsklubben 

Torben "Stub"     

Personalia 
Fødselsdage 

Erling Lyngby 
Jensen fylder 
60 år 
1988-09-28 

Der er på da- 
gen åbent hus 
på Restrup 
Kærvej 76 
kl, II == 23 

Regnar R. Sø- 
rensen fylder 
50 år 
1988-10-03 

  

Udlært 

1988-07-01: 

Claus Juhl Jensen udlært som pla- 
desmed 

Tak 

Jeg vil gerne give alle mine gam- 
le årbejdskammerater og ledelsen 
på NORDEN en stor tak for, at de 
var med til at gøre min sidste 
arbejdsdag til en minderig dag. 

Mange hilsner og held og lykke 
fremover. 

Kurt Sghou 
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— darligt nyt fra 

BJØRNE TJENESTEN 

  

- tænk blot ikke på din nabo, 

så gør han nok osse ditto. 

  

- gør ikke dig selv en bjørnetjeneste. NORDEN” ) 
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