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

Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

1989 =et kvalitetsår 
Fremtiden stiller sti- 
gende krav til frem- 
tidens virksomheder. 

Foran ligger de for- 
øgede muligheder, som 
NORDEN har i sin nye 
selskabsform som A/S, 
og på noget længere 
sigt mulighederne i 
EF's indre marked. 

Det forudsætter, at 
NORDEN profilerer sig 
som en kvalitetsbe- 
vidst og serviceori- 
enteret virksomhed. 

Kvalitet bliver i sti- 
gende grad et nøgle- 
ord i fremtidens sam- 
menhæng. Det vil frem- 
over være en af de 
vigtigste konkurren- 
cefaktorer for de 
virksomheder, der vil 
være "med på banen". 

På NORDEN har vi gen- 
nem mange år arbejdet 
med kvalitetsspørgs- 
målet. Vi har for ad- 
skillige år siden op- 
rettet en kvalitets- 
sikringsafdeling og 
udarbejdet kvalitets- 
manualer. 

Er det tilstrækkeligt? 

Det er naturligvis 
godt, at der er et so- 
lidt fundament at byg- 
ge videre på, og det 
er nødvendigt, når 
vort mål er at blive 
certificeret efter de 
nye regler, som gæl- 
der for EF og er in- 
deholdt i Dansk 
Standard 9002. 

Med et sådant certi- 
fikat i hånden vil 
døre til nye ordremu- 
ligheder kunne åbnes - 
i modsat fald vil man   

næppe komme længere 
end til forkontoret. 

Med henblik herpå re- 
viderer vi for tiden 
vore kvalitetshåndbø- 
ger, så de, hvad tekst 
og procedurer angår, 
tilpasses det nye ni- 
veau. 

Det er imidlertid kun 
den ene side af sagen. 

Det er ubetinget nød- 
vendigt, at hver ene- 
ste medarbeider - hver 
på sin plads - er sig 
bevidst, at netop han 
har indflydelse på 
produktets kvalitet. 

Det er ikke kvalitets- 
sikringsafdelingen, 
der skal "producere" 
kvaliteten. Kvaliteten 
skal "indbygges" i 
produkterne af medar- 
bejdere på ethvert 
trin i fremstillings- 
processen. 

Kvalitetssikringen 
skal holde en løbende 
kontrol med, åt niveau- 
et holdes, og at kva- 
litetsbegrebet er med 
i hele produktionsfor- 
løbet fra tilbudssta- 
diet - over tegnestue 
og planlægning - til 
forsendelse. 

Hver NORDEN-medarbej- 
der - uanset place- 
ring - skal kunne føle 
stolthed over at være 
kvalitetsmedarbejder. 

Kvalitetsspørgsmålet 
vil fremover indtage 
en fast plads i SU. 
I samarbejde må vi 
lægge linierne for 
den videre udvikling 
inden for dette felt. 
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isbjørne i natur og Z00 

Her: bringer vi Z. af- 
snit af zoolog Ole 
Storms beretning om 
isbjørnens liv og 
færden. 

Isbjørnens unger 
I perioder i sommer- 
halvåret går isbjør- 
nene på land for at 
spise bær og jagte 
landdyr. Når havisen 
igen lægger sig, be- 
gynder sæljagten. Sæ- 
ler er den vigtigste 
føde for isbjørnen. 

Hele efteråret går 
med at spise for at 
kunne opbygge et 
kraftigt fedtlag til 
at overleve vinteren 
med. 

Isbjørnene i de for- 
skellige populationer 
takler vinterproble- 
merne lidt forskel- 
ligt. I nogle populaå- 
tioner går både hun- 
ner og hanner i hi, 
mens i andre er det 
kun de drægtige hun-   

ner, som laver sig 
snehuler til overvin- 
tring og fødsel af 
unger. 

Hunnen føder ungerne, 
normalt 2, i decem- 
ber/januar. Ungerne 
er ved fødslen ikke 
større end en rotte, 
og de lever af den 
kraftige mælk fra mo- 
deren. Hun er kon- 
stant hos ungerne og 
må derfor tære på 
fedtlaget. Først til 

april kommer hun frem 
med ungerne. 

Nu kan hunnen gå lidt 
på jagt efter små 
pattedyr i umiddelbar 
nærhed af hulen, Midt 
på sommeren forlader 
hun øg unger hulen 
endeligt og begynder 
sæljagten til havs. 

I begyndelsen er det 
vanskeligt for mode- 
ren at fange sæler, 
idet ungerne ofte 
forstyrrer jagten. 

Hun og unger bliver   

sammen i ca. 2 år, 
hvorefter de næsten 
voksne unger er parat 
til at klare sig 
selv. Moderen jager 
til slut ungerne væk. 
Det sker ofte i for- 
bindelse med en ny 
parring. Hanner kom- 
mer ikke nær hunnen, 
så længe hun har små 
unger. 

Vandringsmand 
For at kunne finde 
tilstrækkelig med fø- 
de i det arktiske 
landskab må isbjørne- 
ne vandre over store 
strækninger. Dels er 
byttedyrene spredt 
over store områder, 
og dels befinder de 
sig i forskellige 
områder alt efter 
årstid. 

Denne vandreadfærd 
er medfødt og vil 
derfor ikke forsvin- 
de i fangenskab, selv 
om bjørnene er født 
i zoologiske haver. 

 



damarbejdsudvalg 
Torsdag 1989-02-02 
kl. 15.10 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Willy Kok 

I mødet deltog Poul 
Erik Sand og John 
Larsen som gæster. 

Willy Kok bød velkom- 
men, specielt til gæ- 
sterne. 

Willy Kok indledte 
mødet med at oplyse, 
at der til den nye 
bestyrelse er rettet 
henvendelse med hen- 
syn til en ja/nej 
afstemning om medar- 
bejderrepræsentation 
i NORDENS bestyrelse, 
Der nedsættes nu et 
valgudvalg, og man 
har bedt Willy Kok 
være medlem af dette 
udvalg. SU indvalgte 
Kurt Møller Nielsen 
og Ole Nielsen til 
udvalget. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Med hensyn til opret- 
telse af en indkøbs- 
forening synes der 

ikke at være behov for 
en sådan, eftersom 
der er adskillige til- 
bud i forretningerne. 
Ole Nielsen oplyste, 
at der ved køb af fy- 
ringsolie og benzin 
kan være en fordel 
ved en ordning, og 
man har fået et til- 
bud, der er let at ad- 
ministrere, og hvor 
regningen går til den 
enkelte medarbejder. 
SU var enige om at ac- 
ceptere tilbudet. 
Angående Aids fremkom 
forslag om at sende 
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et brev til samtlige 
medarbejdere. Poul 
Erik Sand vil frem- 
komme med et oplæg 
til drøftelse på næ- 
ste SU-møde. 
Ole Nielsen og Bent 
Pedersen vil se på 
spørgsmålet om udbed- 
ring af kondirummet. 
En fuldstændig udbed- 
ring vil kræve en 
stor investering, men 
måske kunne man star- 
te gradvis, og even- 
tuelt er der blandt 
brugerne interesse 
for at gøre en ind- 
sats. 
Den tidligere efter- 
lyste liste. over 
adresser og telefon- 
numre for medarbej- 
derne i montageafde- 
lingen vil nu blive 
udarbejdet, efter at 
de pågældende medar- 
bejdere har udfyldt 
en formular med disse 
oplysninger. 
Bent Pedersen ønskede 
oplyst, hvorledes de 
årørende i tilfælde 

af en uEskke eller 
S om 1ver under- 

rettet, hvortil Wil- 
ly Kok svarede, at 
arbejdslederen vil 
sørge for underret- 
ning enten pr. tele- 
fon eller ved at køre 
ud til de pårørende. 
Kan man ikke komme i 
forbindelse med de 
pårørende, vil man 
bede om politiets 
hjælp. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
koldt møde 1989-01-19, 
Alle afdelingsudvalg 
har afholdt møde si- 
den sidste SU-møde. 
I male/pakke/fors.af- 
delingen er der be-   

vilget en ny kompres- 
sor. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen spurgte, om ma- 
skinparkens stand blev 
undersøgt, hvortil 
Poul Erik Sand svare- 
de, at der foreligger 
et investeringsbudget, 
der tager højde for 
udskiftning eller re- 
paration af maskiner. 
Det skal være lønsomt 
og gavne virksomheden. 
Spørgsmålet om en port 
mere i hal M vil bli- 
ve drøftet. 
Der vil blive sørget 
for, at projektørerne 
for hal P og R bliver 
bragt i orden. 
Frede Jensen gjorde 
opmærksom på den store 
stigning i udgiften 
til sikkerhedsfodtøj 
fra 1987 til 1988, og 
man vil nu foretage 
en analyse på spørgs- 
målet. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

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

skæftigelse til 95 
mand i 12 uger (100%) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til 22 
mand 1 12 uger (100%). 
Udearbejde: I Aalbor 
er der beskæftigerse 
til 6 mand i 12 uger, 
i Mariager til 7 mand 
i T2 uger, på Sjælland 
til 10 mand i 12 uger. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er der beskæf- 
tigelse til 1 mand i 
Algeriet til ultimo 
marts. 
Frede Jensen henviste 
til det udleverede ma- 
teriale, der viser 

fuld beskæftigelse de 
næste 3 måneder. Han 
omtalte ordremulighe- 
der til tyske og sven- 
ske firmaer. 
Montageafdelingen ar-



bejder i øjeblikket 
med ovnrenovering på 
Rørdal. 
Willy Kok omtalte FLS! 
engagement i vindmøl- 
lebranchen i forbin- 
delse med den netop 
foretagne fusion mel- 
lem to af de største 
fabrikanter. 
Investeringer: Kontor- 
bygning i montageafde- 
lingen, 2 stk. Miga- 
tronic, komplet video- 
udstyr, udvidelse af 
port i hal M, etable- 
ring af tankplads for 
rullende materiel, ul- 
tralydapparat, støb- 
ning af gulv i monta- 
geafdelingen, svejse- 
ensretter i montageaf- 
delingen, slibemaski- 
ne i hal M, båndsliber 
i hal U, 

Regnskab og budget 

Willy Kok oplyste, at 
omsætningen i 1988 
(82,3 mio) har været 
lidt lavere end bud- 
getteret, medens re- 
sultatet for året 
(2,3 mio) næsten sva- 
Ter til budgettet: 
For 1989 budgetteres 
med en lidt højere om- 
sætning og næsten såm- 
me resultat som for 
1988. Der er budgette- 
ret med fuld beskæf - 
tigelse, 
Regnskabsmaterialet, 
der ikke er endeligt 
færdigt, vil på næste 
SU-møde blive gennem- 
gået i detaljer. 

Kvalitet 

Willy Kok fremhævede, 
at kvalitet bliver et 
vigtigere begreb med 
de kundekredse, vi 
har. Det bliver et 
nøgleord, også i for- 
bindelse med det in- 
dre marked, hvor der 
vil gælde ensartede 
retningslinier. Kan   

vort kvalitetsniveåu 
ikke godkendes, har vi 
afskåret os fra de mu- 
ligheder, der kommer. 
Der foreligger danske 
standarder for kvali- 
tet, som er i overens- 
stemmelse med europæi- 
ske, og det må være 
vort mål for vor fa- 
brik at blive kvalifi- 
ceret til disse. Der- 
for har vi også taget 
kvalitetsmanualerne 
op til revision, så de 
kommer til at svare 
til disse regler. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen efterlyste et re- 
ferat fra efteruddan- 
nelsesudvalget, idet 
han mente, åt uddan- 
nelse af medarbejdere 
er meget vigtigt i 
denne sammenhæng. 
Poul Erik Sand svare- 
de, at der har været 
afholdt møder i uddan- 
nelsesudvalget, hvor 
man har berørt en ræk- 
ke områder, bl.a. cer- 
tificering af svejse- 
re og kvalitetsbegre- 
bet, ligesom der er 
taget tiltag til at 
deltage i virksomheds- 
konference om disse 
ting. 
Ole Nielsen foreslog 
en kampagne fra SU 
med hensyn til kvali- 
tet. 
SU drøftede dette 

punkt indgående, Der 
må være en holdning 
dertil overalt på fa- 
brikken, og SU. må ha- 
ve en samlet indstil- 
ling til kvalitetsbe- 
grebet. Referat fra 
efteruddannelsesudval - 
get vil fremover fore- 
ligge sammen med det 
øvrige materiale til 
.SU-medlemmerne. 

Produktions- 

forberedelsen 

Bjarne Maylann Peder- 
sen henviste til et   

arbejde, hvor der 
havde manglet materi- 
aler, samt til gods, 
som var kommet retur, 
fordi det ikke kunne 
godkendes, og han op- 
fordrede til, at man 
er lydhøre over for 
indvendinger fra fol- 
kenes side. Endvide- 
re mente han, at man 
skulle investere i 
et nyt boreværk. 
Frede Jensen svarede, 
at det er vigtigt, at 
man, når man starter 
et arbejde op, taler 
sammen om det og fin- 
der frem til, hvorle- 
des arbejdet skal ud- 
føres. 
Villy Jacobsen bemær- 
kede, at der foregår 
gruppearbejde netop 
gående ud på at for- 
bedre de forskellige 
ting. 
SU drøftede spørgsmå- 
let indgående, herun- 
der den nye struktur 
i produktionsforbere- 
delsen, hvor der er 
en projektleder og 
en række projektgrup- 
per, der regelmæssigt 
holder projektmøder 
med opfølgning. 

Overfladebehandling 

Arne Nielsen fore- 
spurgte om maleafde- 
lingens fremtid; er 
det hensigten at af- 
vikle afdelingen og 
få malet ude i byen. 
Willy Kok oplyste, at 
ledelsen ikke har et 
afklaret forhold til 
en udbygning af de 
nuværende forhold, 
som bl.a. indebærer, 
at en betydelig del 
af malearbejdet ud- 
føres af fremmede 
firmaer. En fremtids- 
sikret løsning vil 
være en meget stor 
investering, og der 
må tillige opbygges 
en særlig ekspertise 
i firmaet for at



imødekomme de meget 
strenge krav til over- 
fladebehandling og 
stille de langvarige 
garantier, som kunder- 
ne kræver. 
Årne Nielsen henstil- 
lede, at fremmede ma- 
lerfirmaer, der arbej - 
der på fabrikken, op- 
fylder NORDENs sikker- 
hedsbestemmelser. 

Personaleforhold 

Bjarne Maylann Peder- 
sen var utilfreds med 
måden, de nye lærlin- 
ge fra 1. januar 1989 
var blevet ansat på, 
og ønskede, at man 
følger den gamle poli- 
tik, hvor man i fæl- 
lesskåb blev enige om 
tingene. 
Poul Erik Sand hen- 
viste til arbejdet om- 
kring at få en uddan- 
nelsesplan før lærlin- 
geområdet før at for- 
bedre forholdene og 
lovede at tåge sagen 
op igen til en fæl- 
les drøftelse af lær- 
lingespørgsmålet 

Eventuelt 

Bjarne Maylann Peder- 
sen spurgte, om le- 
delsen ville være vel- 
villigt indstillet 
over for en vaccina- 
tion imod influenza 

medarbejdere i 
tilfælde af en -epi- 
demi. 
Willy Kok svarede, at 
man i første omgang 
kunne lave en analyse 
og undersøge, hvad 
vaccination koster. 
Dagpengeudvalget vil 
se på spørgsmålet. 
Kurt Møller Nielsen 
spurgte, om man som 
sponsor i Zoo kan 
komme gratis i Zoo. 
Ole Nielsen vil un- 
dersøge spørgsmålet. 
På Kurt Møller Niel- 
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sens forespørgsel ved- 
rørende eftersyn af 
svejseværker svarede 
Villy Jacobsen, at 
man nu har eftersyn 
efter behov på samt - 
lige maskiner. 

Næste mødeleder: 
Arne Nielsen 

Mødet hævet kl. 18.05, 

- Remember the 
Ice Bear Quality! 
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Bliv et vigtigt 
led I miljø 
kæden 
Før ca. 3 måneder si- 
den opfordrede SiU 
ved opslag på tavler- 
ne alle til af afle- 
vere brugte batterier 
i værktøjsburene. 
Tilbudet gjaldt også 
dem fra den private 
husholdning. Enhver 
ved, at børn i leége- 
alderen er storfor- 
brugere af batterier. 

Mange har benyttet 
sig af tilbudet om 
at skaffe sig af med 
batterierne på den 
miljørigtige måde, 
og i skrivende stund 
er der indsamlet 239 
stk., som er et pænt 
resultat i betragt- 
ning af, at ordnin- 
gen er ny, og flere 
muligvis har overset 
opslagene,. 

Vi vil gerne have fat 
i mange flere og op- 
fordrer alle til at 
tænke på naturen, 
når der skiftes bat- 
terier. Det er så 
nemt at blive et led 
i miljøkæden. 
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ag 
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Kvalitet 
oamspil på tværs 

NORDEN havde i 1987 
25 års jubilæum som 
maskinfabrik. 

I den periode har pro- 
duktionen i langt 
overvejende grad be- 
stået af fremstilling 
af maskiner til ce- 
mentindustrien for 
F. L, Smidth & Co. 
samt i mindre grad 
fremstilling af skibs- 
sektioner for danske 
værfter. Der er her 
tale om en produktion, 
som vi har lært at 
kende kvalitetskrave- 
ne til og uden de sto- 

re vanskeligheder har 
kunnet håndtere, 

Men som bekendt har 
udviklingen inden for 
cement- såvel som 
skibsindustrien gjort 
det nødvendigt at sø- 
ge ud i andre marke- 
der, hvilket jo også 
er lykkedes ganske 
godt set ud fra et 
beskæftigelsesmæssigt 
synspunkt. 

Her skal vi så være 
opmærksomme på de kva- 
litetskrav, som er 
gældende for disse 
områder, og da en kæ- 
de jo ikke er stærke- 
re end det svageste 
led, gælder dette he- 
le vejen igennem fra 
sagsbehandleren/pro- 
jektlederen til sme- 
den i værkstedet samt 
maling og forsendel - 
sesafdelingen. 

Sagt med andre ord, 
der er ikke meget ved, 
at smed Hansen og 
svejser Pedersen   

fremstiller det flot- 
teste cykelstativ i 
stål, hvis kunden af 
vægthensyn har bestilt 
det i aluminium. Det 
er derfor meget vig- 
tigt, at alle for or- 
dreafviklingen rele- 
vante oplysninger når 
helt igennem. 

Jeg skal i det følgen- 
de ud fra kvalitets- 
afdelingens synsvin- 
kel prøve at beskrive 
en typisk ordre på en 
tilsyneladende simpel 
stålkoønstruktion. 

Vi forudsætter, at 
indkøbsordrerne til 
vore leverandører er 
korrekt specificeret, 
og den første leve- 
rance af eksempelvis 
plader ankommer, så 
sker der det, man kal- 
der modtagelseskon- 
trol, d.v.s. man kon- 
trollerer, om der er 
overensstemmelse mel- 
lem mærkningen af 
pladerne og materiale- 
certifikaterne. Der- 
efter aflæsses de på 
en for den ordre ud- 
set plads, således at 
evt. sammenblanding 
med andre materialer 
undgås. 

Aflæsningen og den 
videre transport gen- 
nem systemet skal 
herefter foregå på en 
fornuftig og nænsom 
måde, således at man 
undgår unødvendige 
udgifter til senere 
opretning eller evt. 
kassation. 

Hvis vi herefter for-   

udsætter, at produk- 
tionsgrundlaget, jeg 
tænker her på afkor- 
terlister, klippe- og 
bukkeskitser samt 
skitser og bånd for 
brændemaskinerne, er 
korrekt udført, er 
det vigtigt af hensyn 
til det færdige re- 
sultat, at udførelsen 
sker med stor akkura- 
tesse. 

Når de enkelte kompøo- 
nenter er klår, be- 
&ynder den endelige 
opsamling af kon- 
struktionen, og her 
er det vigtigt at la- 
ve en nøjagtig op- 
mærkning for place- 
ring åf de enkelte 
dele; Herefter kan 
selve ophæftningen 
påbegyndes, og her 
skal man huske, at en 
hæftning kvalitets- 
mæssigt til fulde 
skal kunne leve op 
til kravet til den 
færdige svejsning. 

Her er det måske på 
sin plads at gøre op- 
mærksom på, at ved. en 
færdig svejsning for- 
stås en svejsning 
uden synlige fejl, 
såsom porer, side- 
kærv etc., fjernelse 
af slagger og svej- 
sesprøjt. 

Det sidstnævnte har 
stor betydning for 
kvaliteten af den se- 
nere overfladebehand- 
ling, hvor der ofte 
skal gives flere års 
garanti for holdbar- 
hed.



Når så den endelige 
slutkontrol fra værk- 
stedet og QC-afdelin- 
gen viser, at alt er 
i orden, kan konstruk- 
tionen leveres til 
kunden sammen med den 
i kontrakten forlang- 
te dokumentation, som 
typisk vil være mate- 
rialecertifikater, 
svejsecertifikater, 
NDT-rapporter og di- 
verse måleskemaer/ 
skitser samt rappor- 
ter vedrørende over- 
fladebehandlingen. 

KØJ 

Kantingudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1989-01-19. 

1. Eventuelle malear- 
bejder vil blive 
udskudt til senere 
på året, 

2. Flere bænke i om- 
klædningsrummet 
vil blive lakeret 
i sommerferien. 

3. Helmuth Hansen vil 
undersøge mulighe- 
den for at påmonte- 
re thermostat på 
badevandet. 

Stof til april- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 6. april.   

laftemateriel 
Fra 1, januar 1989 er 
reglerne for eftersyn 
af løftemateriel æn- 
dret, 

Ålt løftemateriel ef- 
terses i første måned 
af hvert kvartal af 
SiR i de pågældende 
værksteder samt un- 
dertegnede. 

Kæderne efterses med 
luplampe for bedre at 
kunne opdage skader 
på leddene såsom sli- 
be- og svejsemærker, 
deformerede og slidte 
led m.m. 

Skærpelse af eftersy- 
nene er sket i erken- 
delse af, at vi på 
intet tidspunkt kan 
tillade os at være 
sløsede, hverken med 
eftersyn af løftema- 
teriel eller korrekt 
brug af samme. 

For at så mange som 
muligt kan få lejlig- 
hed til at. lære mere 
om brug af løftemate- 
riel, beregning, an- 
hugning m.m., vil vi 
forsøge at få arran- 
geret et. fyraftens- 
møde med en konsulent 
fra Vojens Tovværk i 
nær fremtid. 

På SiU's vegne 
Jørgen Kristensen 
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Udlært 

  

VISER 

Morten Nielsen udlært 
som pladesmed 

Tak 

Hjertelig tak til 
Maskinfabrikken Nor- 
den, kolleger og 
venner for opmærksom- 
heden ved mit 25-års 
jubilæum. 

Erik Pedersen 

På rejse 
ISLAND 

Jens Jacob Andreasen 
rejste 15. januar til 
ISLAND. Varighed 14 
dage.


