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Eftertryk med kildean- 
Eivelse er tilladt   

NORDEN i går - i dag 

og i morgen 
- det vår titlen på 
samarbejdskonferen- 
cens indledende ind- 
læg. Vi kan vist være 
enige om, at NORDEN 
er inde i en hastig 
udvikling. Ændringer- 
ne sker så hurtigt, 
at titlen på indlæg- 
get næsten kan tages 
bogstaveligt. 

I GÅR ... 

Indtil for ca. 35/4 år 
siden var NORDEN - 
ligesom de øvrige 
FLS-maskinfabrikker - 
en afdeling af FLS. 
En strukturundersø- 
gelse indikerede, at 
nok havde NORDEN gode 
muligheder for at ud- 
vide sin kontaktflade 
til nye kunder - men 
samtidig var FLS' bin- 
ding til virksomheden 
mindre. 

Forøget salgsindsats 
resulterede i opret- 
høldelse af fuld be- 
skæftigelse. Nye or- 
drer var ensbetydende 
med nye leverandør- 
krav - som på mange 
områder var forskel- 
lige fra de gammel- 
kendte. 

NORDEN har gennemgået 
en omstillings- og en 
læreproøces for at mgø- 
de de nye udfordrin- 
ger - og det har kræ- 
vet nytænkning og 
forandringsvilje over- 
alt i virksomheden. 

T DAG 72 

Alle ved nu, at Jesper   

Skade-Rasmussen har 
overtaget aktierne i 
NORDEN i samarbejde 
med Sparekassen Nord- 
jylland. Der er der- 
med sikret et ejer- 
skab med stor inte- 
resse for NORDENS 
videreførsel og ud- 
vikling. 

Det faktum, at NORDEN 
gennem sit etablere- 
de nye marked har 
fjernet sig fra FLS" 
strategiske område, 
har nok bevirket en 
hastigere udvikling, 
end de fleste har 
forestillet sig - men 
det indebærer samti- 
dig en afklaring af 
fremtidsmulighederne 
for NORDEN. Vejen 
fremover ligger klar. 

I MORGEN ,.. 

NORDEN skal køre vi- 
dere i samme spor som 
hidtil og udvikle sig 
inden for de tre ek- 
sisterende områder: 
Maskinfremstilling, 
stålkonstruktioner og 
montage. Der skal væ- 
re lønsomhed inden 
for alle områderne. 

De tre områder til- 
sammen udgør en me- 
get betydelig bred- 
de, som stiller krav 
til styring og plan- 
lægning. Et emne, der 
må bearbejdes i kom- 
mende strategiplaner, 
er: Hvorledes bevarer 
vi bredden samtidig 
med, at vi bliver 
specialister på alle 
tre områder.



NØRDENS binding til 
FLS har været en vær- 
difuld navlestreng. 
Den er ikke brudt. 
Under de nye vilkår 
er der for en længere 
årrække aftalt - og 
understreget - en 
"datterselskabssta- 
tus". Det betyder, at 
NORDEN også fremover 
deltager i samhande- 
len på lige fod med 
FLS-gruppe-selskaber- 
ne. 

Der er et fælles træk 
ved "i går, i dag og 
i morgen", Det er 
medarbejderne og sam- 
arbejdet. Heri ligger 
en betydelig driv- 
kraft i virksomheden. 
I disse faktorer fin- 
des de potentielle 
kræfter, som skal ud- 
løses, for at NORDEN 
kan hævde sig blandt 
"de bedste". 

Der skal også frem- 
over være kvalitet i 
dette samarbejde - 
ledelse og de for- 
skellige medarbejder- 
grupper imellem, 

Det nye ejerforhold - 
kombineret med NOR- 
DENs traditionelle 
positive samarbejds- 
ånd - er et godt fun- 
dament for fremtidig 
fremgang - og ar- 
bejdsglæde. 
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damarbejdsudvalg 
Torsdag 1989-10-26 
kl. 14.00 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: 
Poul Erik Sand 

I mødet deltog Finn 
van Hauen som gæst. 

Poul Erik Sand bød 
velkommen, specielt 
til Finn van Hauen. 

Samarbejds- 

konference 

Under dette punkt, 
der var det eneste 
punkt på dagsordenen, 
drøftede SU nogle af 
de på den nylig af- 
holdte samarbejdskon- 
ference fremsatte 
problemer omkring 
samarbejdet på Norden 
og fremkomne forslag 
til løsning heraf. 
Der fremkom forslag 
til løsning af pro- 
blemerne, og i første 
række koncentrerede 
man sig om afdelings- 
udvalgene, da et af 
de vigtigste emner på 
konferencen var at få 
disse udvalg til at 
fungere mere effek- 
tivt. 

Der var enighed om, 
at det er meget vig- 
tigt med en fast 
dagsorden for afde- 
lingsudvalgenes mø- 
der, og følgende for- 
slag til dagsorden 
blev fremsat: 

1. Godkendelse af 
referat fra for- 
rige møde 

(I stedet for at 
underskrive refe- 
ratet med det 
samme er det 
bedre at vente   

til næste møde, 
fordi da har man 
fået respons fra 
SU, hvis der er 
spørgsmål, som er 
sendt videre til 
løsning her). 

2. Beskæftigelse 
(Orientering om 
ordrehorisonten). 

3. Produktion 
(Hvad er gået 
godt, og hvad er 
gået skidt). 

4. Kvalitet 

5. Sikkerhed, miljø 
og trivsel 

6. Efteruddannelse 

Investeringer 
(Afdelingernes 
behov). 

8. Idebanken 
(Når det drejer 
sig om problemer, 
der skal løses 
her og nu, og hvis 
man har forslag 
til en anden måde 
at gøre tingene 
på). 

9. Spørgsmål til 
drøftelse i SU 
(Hvis der er 
spørgsmål, udval- 
gene ikke kan lø- 
se, sendes de vi- 
dere til SU; og 
man får respons 
fra SU hurtigst 
muligt). 

10. Eventuelt 

Dagsordenen skal i 
opslag 14 dage før 
afdelingsudvalgenes 
møde (måske i en an- 
den farve end den 
sædvanlige), så fol- 
kene har mulighed for 
at komme med noget 
til de enkelte punk- 
ter, der skal med på 
mødet.



Dagsordenen kan også 
betragtes som forelø- 
big, idet man vil væ- 
re velkommen til at 
komme med forslag til 
flere punkter. 
Der skal opslag op 
hver gang der skal væ- 
re møde, og dagsorde- 
nen skal så rettes op 
efter dens indhold. 
Under selve mødet er 
det vigtigt at koor- 
dinere, hvem der skal 
tage sig af proble- 
merne; og hvornår de 
skal være løst. Man 
kan hente al den bi- 
stand, man har brug 
for, f.eks. repræsen- 
tanter for QA-afde- 
lingen, produktions- 
chefen, SU-repræsen- 
tanter o.lign, 
Alle indslag skal 
nedskrives fra a- og 
b-siden, både positi- 
ve og negative. End- 
videre skal konklu- 
sionen nedskrives, 
og man kan i stedet 
for bogen, man nu 
skriver i, benytte 
løse sider, hvor man 
i højre side skriver, 
hvem der har ansvaret 
for et problems løs- 
ning. Skrivning af 
referat kan gå på 
skift. 
SU var enige om, at 
Arne Nielsen, Ole Ni- 
elsen og Bjarne May- 
lann Pedersen udar- 
bejder en vejledning 
om afdelingsudvalge- 
nes arbejde, og denne 
vejledning skal stå 
hos formanden for ud- 
valget i en mappe 
herom. 
SU's formand og næst- 
formand gennemgår re- 
feratet fra afde- 
lingsudvalget i for- 
bindelse med fast læg- 
gelse af dagsordenen 
for SU-møde. 
Samtlige SU-medlemmer 
skal have samtlige 
referater fra alle 
udvalg, der er nedsat   

af SU. 
SU. må bearbejde et 
udvalg, som har svært 
ved at komme til at 
fungere, f.eks. ved 
at deltage i afde- 
lingsudvalgsmøderne. 
Formand og næstfor- 
mand i SU tager et 
kort møde med hvert 
afdelingsudvalg for 
at introducere lini- 
erne og intentionerne 
i det nye system; 
Bjarne Maylann Peder- 
sen mente, at det var 
formålstjenligt at 
holde afdelingsud- 
valgsmøder et andet 
sted end i værkstedet 
for ikke at blive 
forstyrret. Villy Ja- 
cobsen gjorde opmærk- 
som på, at det kunne 
give problemer, f.eks. 
hvor der kun er een 
værkfører, og værk- 
stedet skal jo køre. 
Af punkter på konfe- 
rencen har man fore- 
taget en prioritering 
af deres løsning: 

1. Afdelingsudvalg 

2, SU dagsorden 

3. Løsning af alle de 
problemer, hvor 
det ikke koster 
penge 

Angående dagsordenen 
for SU skal den måske 
have en anden form, 
og Teferatet skal og- 
så have det negative 
med. 
Der skal så få emner 
som muligt under 
'Eventuelt', for at 
medlemmerne kan få 
mulighed for at se 
på de forskellige 
punkter inden SU-mø- 
det. 
SU var enige om, at 
Årne Nielsen og Bjar- 
ne Maylann Pedersen 
kommer med forslag 

til en fornyet dags- 
orden til SU-møder- 
ne og forelægger 
det for formanden,   

der sammen med næst- 
formanden herudfra 
fastsætter næste SU- 
mødes dagsorden. 
Der var ønske om, at 
alle SU-medlemmer på 
næste SU-møde får en 
kopi af en priorite- 
ring af de forskel- 
lige problemer. 

Næste mødeleder: 
Bent Pedersen 

Mødet hæåévet kl. 15.00. 
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Der har været afholdt 
valg af sikkerhedsre- 
præsentanter og afde- 
lingsudvalgsmedlemmer 
i uge 34. 

Nyvalgt ser: 

Afdelingsudvalgs- 
medlem i hal MV/D: 

Egon Olesen i stedet 
for Jørn Jensen 

Afdelingsudvalgs- 
medlem i male/pakke/ 
fors.afd.: 

Hans Mikkelsen i ste- 
det for Aage Clausen 

Øvrige er genvalgt.



En medarbejders mål og 
visioner for NORDEN 

Nu NØRDEN er blevet 
en selvstændig fabrik, 
vil jeg gerne give et 
bud på fremtiden for 
vor arbejdsplads. 

Mål og visioner er 
vigtige begreber i 
den forbindelse, 

Visionen skal give et 
billede af, hvordan 
den ideelle virksom- 
hed kan være. Det 
skal være et billede, 
vi alle i virksomhe- 
den kan se som posi- 
tivt - noget at ar- 
bejde henimod. 

Det er ikke nok, en 
enkelt afdelingsleder 
ser visionen og læg- 
ger ambitioner og mål 
efter det, hvis hans 
overordnede og hans 
medarbejdere ikke ser 
det samme. Så er kon- 
flikten sikker med 
utilfredshed oppefra 
og frustrationer ne- 
defra. 

Når der er almindelig 
enighed om visionen, 
er det nemmere at 
fastlægge de mål, som 
skal bringe virksom- 
heden frem mod det 
ideelle. 

Jeg ser tre overord- 
nede mål - økonomiske, 
kvantitative og kva- 
litative., 

Økonomien er væsent- 
lig for overlevelsen 
her og nu. De kvanti- 
tåtive mål, f.eks. 
markedsandele, berø- 
rer økonomien i frem- 
tiden, Og de kvalita- 
tive mål er om kunder- 
nes opfattelse af   

produkterne - hvis 
ikke varerne lever op 
til forventningerne, 
går det ud over kon- 
kurrencedygtigheden, 
som så igen påvirker 
de andre mål i en 
uheldig retning. 

Overordnede mål skal 
en virksomhed have, 
men de må deles op, 
så enhver medarbejder 
kan se, hvad der for- 
ventes. 

Der findes et begreb, 
som kaldes målstyring. 
Kort fortalt går mål- 
styring ud på, at le- 
der og medarbejder/e 
ud fra de nuværende 
arbejdsopgaver sammen 
finder frem til et 
realistisk mål for 
den nærmeste fremtid. 
Det er en udfordrende 
og dynamisk proces, 
hvis den gennemføres 
rigtigt - en proces, 
som får enhver til at 
yde sit bedste. 

Jeg kan se en række 
mål: 

At NORDEN bliver 
større, f.eks. 500 
medarbejdere før ud- 
gangen af år 2000. 

Åt det vurderes om- 
hyggeligt, hvilke 
arbejder der tages 
ind. Det skal vurde- 
res i forhold til 
maskinparkens stand 
og alder og i forhold 
til investeringer her 
og nu og investerin- 
ger på lang sigt, så 
kvaliteten kan sættes 
højt. 

At mulighederne for   

kapital-tilførsel til 
investeringer vurderes 
fordomsfrit - udvidel- 
se af aktiekapitalen 
er op til bestyrelsen, 
Andre muligheder er 
udlejning af jord og 
haller, som ikke er i 
brug, lukning af hal- 
ler med for store fa- 
ste omkostninger, 
salg af jord, hvis 
brug ikke er med i de 
mål, som sættes etc. 

Åt salgsafdelingen 
satser på, at 80 pct. 
af produktionen er 
til faste kunder, så 
store udsving i be- 
mandingen og fejlin- 
vesteringer undgås. 

At der samarbejdes 
med 'manden på gulvet'. 
Hvis alle er med og 
har accepteret såvel 
vision som del-mål, 
så vil den nødvendige 
forandring være vel- 
kommen og forklarlig. 

At der lægges en stra- 
tegi, så en væsentlig 
del af målene er nået 
inden udgangen af 
90'erne. Og så besty- 
relsen kan se, at vi 
vil noget fremadret- 
tet med vor arbejds- 
plads, selv om regn- 
skabet måske ikke er 
så godt som forventet 
z 1989; 

Det er altsammen mu- 
ligt - hvis vi tror 
på os selv og kan ar- 
bejde sammen, hvis vi 
har viljen til accept 
og forandring. 

Klub Norden 
Årne Nielsen



oamarbejdskonference 

30 NORDEN-medarbejde- 
re drog fredag den 
20. oktober med bus 
til den gamle herre- 
gård Gl. Vraa nord 
for Nørresundby for 
at drøfte fremtidige 
samarbejdsformer i SU 
og de enkelte afde- 
lingsudvalg. 

Konferencen blev le- 
det af Karsten Tol- 
derlund og Benny Jen- 
sen fra Samarbejds- 
nævnet. Gennem grup- 
pedrøftelser og ple- 
nummøder kom man vidt 
omkring i problem- 
stillingerne på NOR- 
DEN. Det egentlige 
mål med konferencen 
var åt uddelegere 
flere opgaver til 
afdelingsudvalgene, 
så de daglige proble- 
mer kommer til løs- 
ning der, hvor de hø- 
rer hjemme. 

Der vår stor åbenhed 
i drøftelserne på 
konferencen, og in- 
gen følte, at de 
brændte inde med 
spørgsmål, som ikke 
kunne komme frem. 
At der har været 
"gjort noget ved sa- 
gen", det afspejler 
sig i de flip-over- 
papirer, som har væ- 
ret ophængt i kanti- 
nen: 

Som et resultat af 
konferencen har SU 
allerede opstillet 
vejledende dagsorden 
og forretningsorden 
for arbejdet i afde- 
lingsudvalgene. 

Jesper Skade-Rasmus- 
sen var med i konfe- 
rencen som gæst. Her-   

ved oplevede han at 
komme på nært hold 
af mange af medarbej - 
derne. Der var også 
lejlighed til at få 
uddybet den nye ejers 
foreløbige tanker om 
virksomheden. 

Det var et par tråv- 
le dage, og deltager- 
ne var noget trætte; 
da Bjarne Maylann 
kunne takke af med 
disse ord: "Tak til 
alle for den energi 
og åbenhed, I har 
lagt i konferencen. 
Vi har nu en stor mu- 
lighed for at hjælpe 
Jesper med at få en   

sund og levedygtig 
virksomhed op at stå. 
Det må ikke drive ud 
i sandet. Tak for 
denne gang". 

Som en udløber af 
konferencen er NOR- 
DEN inviteret til at 
deltage i en samar- 
bejdsudvikling, der 
udføres som et pro- 
jekt under Samar- 
bejdsnævnet. Sammen 
med. repræsentanter 
for 8 andre samar- 
bejdsudvalg skal NØOR- 
DEN være med til at 
danne "De gode 
eksemplers klub". 

  

  

  Peter Søndergaard fremlægger 
gruppens resultat



  

Benny Jensen Karsten Tolderlund 

  Willy Kok Bjårne Maylann Jesper Skade-Rasmussen



ogsætning af ”søslange” 
Blæsten gik frisk 
over Limfjordens van- 
de, med krydsende 
sejlbåde op ad fjor- 
den, da Maskinfabrik- 
ken Norden sidst i 
august måned havde en 
meget usædvanlig sø- 
sætning. Det drejede 
sig om et 50 m højt 
destillationstårn be- 
regnet til fremstil- 
ling af naftalin fra 
et tjæreprodukt. Der 
var godt nok mange, 
der gik og spøgte 
med, at tårnet skulle 
destillere mere ædle 
varer. 

Som det fremgår af 
billedet, så var "sgø- 
slangen" udstyret med 
gaslanterne, da bug- 

  
  

seringen fra Aalborg 
til Nyborg skulle fo- 
regå om natten. 

Det vår med nogen 
spænding, vi overvæ- 
rede søsætningen for 
at se, om hun nu og- 
så var stabil og sø- 
dygtig. Lanternen 
skulle jo gerne pege 
opad. Men alle bekym- 
ringer blev gjort til 
skamme, for efter at 
hun havde fået lov 
til at rulle sig lidt 
frem og tilbage i det 
våde element, blev 
hun stabiliseret og 
lå og vuggede blidt 
i bølgerne. 

Destillationstårnet, 
som er en trykbehol-   

der, består af en 
rustfri sektion på 
6 m med indvendig 
kuplet endebund, re- 
sten af tårnet er 
lavet i kedel-stål. 
Indvendig i tårnet 
er der for hver 
600 mm monteret 
rustfri ventilbakker, 
Til dette arbejde gik 
der ca. 6000 bolte, 
så det var noget af 
en montagéopgave un- 
der trange og besvær- 
lige forhold inde i 
tårnet. 

Igen en spændende, 
men til tider hek- 
tisk opgave var vel- 
udført. 

VJ



  
  

Her læsses destillationstårnet på blokvogn 
klar til videre transport til NORDENs kaj 

    
Bugserbåden GOLIATH er her klar til den 
lange sørejse fra Aalborg til Nyborg



Løven og isbjørnen 

  

Løven og isbjørnen 
havde til alle tider 
levet og regeret i 
hver sin del af ver- 
den. De havde aldrig 
set. eller hørt noget 
til hinanden. 

Det var da også helt 
usædvanlige begiven- 
heder, der skulle 
til, for at de skulle 
mødes - og at det 
netop skulle finde 
Sted her i Aalborg. 

Nu skal I bare høre... 

Manufakturhandler 
Holm stod en dag i 
sin butik og fik en 
strålende ide. Han 
ville skære Vendsys- 
sel over som et styk- 
ke lagenlærred. Så 
kunne man sejle di- 
rekte fra Limfjorden 

til Blokhus og der- 
ved spare omvejen om- 
kring Skagen. I den 
forbindelse ville han 
i tilgift lave en ce- 
mentfabrik i Vildmo- 
sen. 

Han agiterede længe 
i kundekredsen for 
at få flere med på 
tanken - men forgæ- 
ves. 

Endelig en dag traf 
han et dynamisk tre- 
kløver Smidth, Foss 
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og Larsen, og de var 
alle tre straks fyr 
og flamme for ideen. 
Ikke den med kana- 
len - men den med ce- 
mentfabrikken. Ikke i 
Vildmoøsen - men ved 
Limfjorden. De skød 
både gode ideer og 
rede penge i Holms 
projekt, og en præg- 
tig fabrik rejste sig 
øst for Aalborg. 

Aldrig så snart var 
den første tønde ce- 
ment pakket, før lø- 
ven kom springende 
og satte sig solidt 
på produktet som 
symbol på 1. klasses 
kvalitet og styrke. 
Selvsikker skuede den 
på omgivelserne, som 
selveste den store 
hund i "Fyrtøjet", 
De, der turde binde 
an med dyrenes konge, 
kunne bare komme an, 

Men oppe i det kolde 
Nord hørte isbjørnen 
nogle år efter om det 
gode øg stærke pro- 
dukt, cement. "Det må 
du også prøve", tænk- 
te den og traskede ad 
Aalborg til uden tan- 
ke for, at den måske 
derved gik lige i lø- 
vens gab. Det traf 
sig så heldigt, at 
nye driftige mænd 
netop havde bygget 
en fabrik vest for 
byen og havde fyldt 
NORDEN-cement i en 
tønde. De stod kun 
og manglede en is- 
bjørn for at sætte 
prikken over i'et. 

Løven og isbjørnen 
blev ikke gode ven- 
ner. Tværtimod sner- 
rede de frygteligt 
ad hinanden lige fra     

starten - den ene 
gjorde alt muligt 
for at genere den 
anden. Langvarige 
styrkeprøver viste, 
at løven var og blev 
den stærkeste. Is- 
bjørnen stod ikke så 
sikkert på sin tønde 
som løven, der efter- 
hånden åd sig ind på 
isbjørnens område, 
så den i løbet af få 
år havde erobret 
"løvens part", 

Enden blev, at de to 
dyrekonger sluttede 
fred. På løvens vil- 
kår. Isbjørnen flyt- 
tede ud til løven 
og fik i mange år 
lov til at stå på 
nogle få af tønderne 
eller nymodens ce- 
mentpoøser, som de 
efterhånden puttede 
Cementen i - og der- 
ved blev et frugt- 
bart zoologisk sam- 
arbejde cementeret 
til gavn for alle 
parter. 

Hvordan det gik se- 
nere? Jo - løven gik 
op i én trekant - og 
isbjørnen kom i Z00- 
løgisk have, og der 
er den endnu. Og 
derfra sender den 
en stor hilsen til 
sin tidligere fælle 
med et til lykke med  



  

de første 100 år. 

  

— dårligt nyt fra… 

BJØRNETJENESTEN 

- hvorfor misfornøjet Sme 

svejselys i øjet. 

   
  

- dør ikke dig selv en bjørnetjen MASKINFABRIKKEN 

NORDEN V Sikkerhedsudvalget 
    

Personalia 

Jubilæer 

  

25 år 

Henning Andersen 
1989-11-24 

  

25'år 

Ole P. Pedersen 
1989-11-24 

Udlært 

  
1989-09-28 

Allan Poulsen udlært 
som pladesmed 

Få



apart 
Efter ombygning af idrætslokaler- 
ne er der nu billard og 2 dart- 
baner. Vi regner med at holde 
åbent 2 aftener om ugen eller me- 
re, hvis det viser sig nødven- 
digt, for da lokalerne nu er la- 
vet i stand, kan vi lige så godt 
bruge dem. 

FODBOLD 

Indendørs fodbold starter i Sta- 
dionhallen den 2. december med 
følgende kampe: 

kl. 12.20 NORDEN -FNK 
kl: 13:10 GØL -NORDEN 
kl. 14.20 NORDEN  -HYGÆA 
kl. 15.10 NYKREDIT-NORDEN 

BILLARD 

I billard ved Aalborg Firmasport 
har NORDEN 3 deltagere med. 

BADMINTON 

I badminton har NORDEN spillet 
2 kampe: 

TSAA  -NORDEN 5= 
0- 

1 
NORDEN-AKI 6 

Vi håber stadig på at få nogle   

point i de efterfølgende kampe, 
som er: 

NORDEN -AHI 6.nov.89 kl. 19.00 
Meko -NORDEN 27.nov.89 kl. 17.30 
NORDEN -TSAA 22.jan.90 kl. 20,45 
AKI -NORDEN 14.feb.90 kl. 17.30 
AHI -NØRDEN 19.mar.90 kl. 20.45 
NORDEN -Meko Zzapr:90 kl. 17.30 

Alle kampe foregår i Stadionhal- 
len. 

SKYDNING 

I skydning på Gl. Lindholm skole 
har vi nu 3 mand, som skyder. Der 
skydes hver onsdag i november og 
december. 

Der er nu afviklet NORDEN-mester- 
skaber i følgende idrætsgrene: 

Bordtennis: Jens Nielsen 
Badminton Holger Carlsen 
Badminton : Else Pedersen 
Dart :… Benny Sørensen 
Billard Tørben Kristensen 

Ph... 

Torben STUB


