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Til kraftværket Vestkraft skal NORDEN i 1990 
udføre og montere en stor ordre på komponen- 
ter til afsvovlingsanlæg for FLS miljø. 

    

På byggepladsen er netop opført Danmarks hø- 
jeste skorsten på 235 m. 

Se side 9
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Eftertryk med kildean- 
givelse er tilladt   

Tak for 38 år 

på NORDEN 
Som meddelt på sidste 
SU-møde har jeg be- 
sluttet at trække mig 
tilbage fra den dag- 
lige ledelse på NOR- 
DEN med årets udgang. 

Det er ikke en spon- 
tan beslutning. Ålle- 
rede først i maj in- 
formerede jeg FLS!" 
koncerndirektion om 
mit ønske om åt blive 
afløst i 1990. Be- 
grundelsen var, at 
jeg gerne ville med- 
virke til, at det le- 
delsesmæssige genera- 
tionsforhold kunne 
blive løst på så god 
en måde som muligt. 

NORDEN står i en god 
udgangsposition for 
fremtiden - betinget 
af virksomhedens evne 
til at etablere sig 
offensivt mod fremti- 
dige markedsmulighe- 
der. Karakteren af 
nye opgaver stiller 
krav om ændrede hold- 
ninger og styrkelse 
af organisationen, 
Fremtiden, som NORDEN 
bevæger sig mod, kræ- 
ver en stærk indsats. 
Det er ikke tilstræk- 
keligt med "gamle is- 
bjørne" - der må også 
"unge løver" til, 

NORDEN er nu kommet 
på "private hænder", 
Det vil give fordele, 
der vil gavne fabrik-   

ken. 

Generationsskiftet er 
derved blevet en rea- 
litet. Derfor kan jeg 
af personlige og fa- 
miliemæssige grunde 
trække mig tilbage - 
med gode tanker om 
NORDEN, der har væ- 
ret en væsentlig del 
af mit liv. Jeg er 
glad for åt håve haft 
lejlighed til at "stå 
i første række", hvor 
udfordringerne blev 
delt ud. 

Det har ikke været 
det effektive lay-out 
eller moderne bygnin- 
ger eller nye maski- 
ner, der har karakte- 
riseret NORDEN. Suc- 
cesen har ligget i 
medarbejderne og det 
gode samarbejde - 
sammenholdet. Det har 
jeg været glad for at 
få lov til at være en 
del af. 

Heldigvis slipper jeg 
ikke helt NORDEN. 
Jesper Skade-Rasmus- 
sen har tilbudt mig 
at blive næstformand 
i bestyrelsen, Det 
har jeg med glæde 
sagt ja til. 

Tak for 47 år med 
FLS - heraf 38 gode 
år på NORDEN. 

WK



Ny tegne- 
teknologi 
Der indføres nu EDB 
på tegnestuen. Med 
anskaffelse af et 
CAD-anlæg træder NOR- 
DEN endnu et skridt 
op ad teknologisti- 
gen. Det er hensig- 
ten at få anlægget 
anskaffet før jul, 
så "Niller" og hans 
hjælpere kan instru- 
eres i tiden mellem 
jul øg nytår. 

Når en stor del af 
tegningerne til Vest= 
kraft udføres ved 
hjælp af computer, 
påregnes den væsent- 
ligste del af tegne- 
arbejdet udført i 
EGB E TES, 

  
  

samarbejdsudvalg 
Torsdag 1989-12-07 
kl. 15.10 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Bjarne 
Maylann Pedersen 

Som suppleant. for 
Bent Pedersen var 
mødt Thomas Jørgen- 
sen. 

I mødet deltog Jesper 
Skade-Rasmussen, Finn 
van Hauen, Henrik 
Hvid og S. Krogh Sø- 

rensen som gæster. 

Bjarne Maylann Peder- 
sen bød velkommen, 
specielt til supple- 
ant og gæster. 

Willy Kok omtalte som 
indledning til mødet 
den store ordre på et 
afsvovlingsanlæg for 
FLS miljø på 37 mill. 
til kraftværket Vest- 
kraft, Det er den 
hidtil største ordre 
i Nordens historie, 
og den svarer til et 
kvartals produktive 
timer. Der medgår 
1.200 t-stål til op- 
gaven, som er baseret 
på en fornuftig for- 
kalkulation. Ordren 
giver en forlængelse 
af tidligere lignende 
arbejder, hvor vi har 
høstet værdifulde er- 
faringer, som vi 
fremover kan drage 
nytte af, 
Samtidig oplyste Wil- 
ly Kok, at han som 
tidligere nævnt over 
for den tidligere 
ejer gerne vil aflø- 
ses på sin post som 
daglig leder af fa- 
brikken til nytår, 
hvilket også indebæ- 
rer arbejdet som for- 
mand for SU. 
Jesper Skade-Rasmus-   

sen sagde, at det 
havde været svært at 
acceptere Willy Koks 
beslutning om at hol- 
de op, og han havde 
bedt Willy Kok fort- 
sætte i bestyrelsen 
og foreslået, at han 
blev valgt som næst- 
formand. Det ville 
være af stor betyd- 
ning for Norden med 
hans støre kendskab 
til de ydre linjer, 
både i byen Aalborg 
og hos hovedkontoret 
FLS. Fra 1. januar 
vil Finn van Hauen 
afløse Willy Kok som 
direktør og som for- 
mand for SU. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen takkede på SU- 
medlemmernes vegne 
Willy Kok for det go- 
de arbejde, han havde 
lagt i SU gennem åre- 
ne, ligesom han havde 
givet SU noget at. ar- 
bejde med fremover i 
form af en stør opga- 
ve, som der skal ar- 
bejdes på i 90'erne. 
Villy Jacobsen takke- 
de på SU's vegne Wil- 
ly Kok for den store 
indsats, han har ydet 
for Maskinfabrikken 
Norden. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Det udleverede mate- 
riale med forslag til 
SU's og afdelingsud- 
valgenes dagsorden 
blev godkendt af SU. 

Kvalitet 

Finn van Hauen oply- 
ste, at kvalitetsma- 
nualen er ved at bli- 
ve revideret, herunder 

å



procedurer for alle 
afdelinger og proce- 
durer for specielle 
forhold omkring en- 
kelte ordrer. Det er 
af stor vigtighed i 
de opgaver, Norden 
går ind i, at kvali- 
tetsmanualer og kva- 
litetsstyring er i 
orden. Investering i 
udstyr, som skal være 
mere nænsomt mod pla- 
derne, er også med i 
billedet og under 
overvejelse. 
Willy Køk fremhævede 
vigtigheden af at 
fremstå som en føren- 
de virksomhed inden 
for kvalitet, og det 
er betingelsen for at 
være med i markedet. 
Arne Nielsen gjorde 
opmærksom på, at det 
er meget vigtigt, at 
procedurerne kommer 
ud til ålle,. Materia- 
lerne skal behandles 
rigtigt. Hver mand 
skal vide, hvordan et 
stykke arbejde skal 
være. 
Bjarne Maylann Peder- 
sen håbede, at folk, 
der er med i den dag- 
lige produktion på de 
forskellige opgaver, 
ved, hvad det indebæ- 
rer af krav og stan- 
darder, inden de går 
i gang med arbejdet. 
Han foreslog, at der 
indkaldes til orien- 
teringsmøde angående 
kvalitetskrav med de 
folk, der får med ar- 
bejdet at gøre. 
På Peter Søndergaards 
forespørgsel, om ma- 
nualen også kom til 
at omfatte montageaf- 
delingen, svarede 
Finn van Hauen be- 
kræftende. 

Ordre- og produk- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
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pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 70 
mand i 12 uger (80 %) 
og i maskin- og mon- 
tageværkstedet til 10 
mand 1 8& uger (60 $%). 
Udearbejde: I Aalborg 
er der GES KAFETKØTSE 
til 10 mand i 6 uger, 
i Mariager til 3 mand 
i 60 uger, på Amager 
til 8 mand i 12 uger, 
i hal S til 12 mand i 

uger, på Sjælland 
til 15 kr OR 
Peter Søndergaard op- 
lyste, at arbejdet i 
montageafdelingen er 
svingende. Man har 
haft kontakt med et 
norsk firma om et po- 
sefilter, hvor der er 
både fremstilling og 
montage. Endelig af- 
gørelse sker inden 
jul. Endvidere er der 
nye kontakter til en 
dansk fabrik. 
På Bjarne Maylann Pe- 
dersens forespørgsel 
angående maskinværk- 
stedet svarede Poul 
Erik Sand, at der er 
positive tendenser 
til, at vi får ordrer 
fra FLS, hvor det 
drejer sig om reser- 
vedele og maskiner. 
På Kurt Møller Niel- 
sens forespørgsel om 
hensigten med hal S 
svarede Poul Erik 
Sand, at hal S fore- 
løbig skal opfattes 
som et reserveværk- 
sted, og den skal 
bruges i den udstræk- 
ning, det er hen- 
sigtsmæssigt. Endvi- 
dere er der planer om 
at arbejde udendørs 
for at være mere 
fleksible. 
Jesper Skade-Rasmus- 
sen nævnte, at FLS! 
overtagelse af et 
amerikansk firma sik- 
kert også kan få be- 
tydning for Norden. 
Det arbejde, der bli- 
ver i Europa, har vi 
mulighed for at få 
andel i, og der kan i 

  

  

fremtiden blive et 
stort marked. 
Årne Nielsen foreslog 
at give tegnestue og 
planlægning flere 
ressourcer for at få 
arbejdet hurtigere i 
værkstederne. 
Finn van Hauen svare- 
de, at man allerede 
er blevet lovet assi- 
stance fra en specia- 
list i planlægning for 
store projekter, lige- 
som der anskaffes com- 
putere til tegnestuen 
for at forøge hastig- 
heden, hvilket også 
vil gøre os mere kon- 
kurrencedygtige i for- 
bindelse med de næste 
ordrer. 

Regnskab og budget 

Finn van Hauen oply- 
ste, at resultatet i 
år er utilfredsstil- 
lende. Budgettet for 
næste år er positivt, 
og der er budgetteret 
med en omsætning på 
omkring 120 mill. og 
270-275.000 timer, 
hvilket stort set sva- 
rer til den nuværende 
mandskabsstyrke. 

Spørgsmål fra 

afd. udvalgene 

Radiokommunikation 
Årne Nielsen mente 
ikke, at radiockommu- 
nikationen fungerede 
tilfredsstillende, då 
der kun bruges énvejs- 
kommunikation, og han 
foreslog transportab- 
le telefoner til 
samtlige værkførere. 
SU drøftede spørgsmå- 
let og enedes om at 
meddele afdelingsud- 
valget, at spørgsmå- 
let er taget ad notam, 
og når man har under- 
søgt forskellige løs- 
ninger og fundet en 
brugbar løsning, vil



man komme med en til- 
bagemelding. Der er 
allerede afsat penge 
til et internt kalde- 
anlæg. 

Investering fremover 
Finn van Hauen oply- 
ste, at der er afsat 
3,5 mill. på budget- 
tet til investeringer 
næste år, og derud- 
over er der mulighed 
for i forbindelse med 
den store ordre at 
anskaffe specielt ud- 
styr. Der er bl.a. 
afsat et beløb til et 
nyt EDB-system øg til 
værktøjer samt svej- 
seudstyr og forskel- 
lige andre ting. 
Thomas Jørgensen men- 
te, at mange maskiner 
i maskinværkstedet 
ikke kan leve op til 
de kvalitetsnormer, 
der kommer ind i bil- 
ledet. 

Ferie 1990 
Efter drøftelse af 
ferien for 1990 var 
der enighed om at 
holde samlet lukning 
i sommerferien i 3 
uger og mellem jul og 
nytår samt på inde- 
klemte dage. 

SU's udvalg 

Kåntineudvalget af- 
holdt møde 1889-11-27. 
Sikkerhedsudvalget af- 
holdt møde 1989-11-15. 
Allan Hansen ønskede 
flere sikkerhedsrepræ- 
sentanter i montage- 
afdelingen. 
SU drøftede spørgsmå- 
let om sikkerhedsre- 
præsentanter, og Poul 
Erik Sand og Peter 
Søndergaard blev bedt 
om at løse problemet 
omgående og på næste 
SU-møde komme med en 
tilbagemelding herom. 
Willy Kok ønskede at 
høre SU's holdning 
til øl og spiritus på   

arbejdspladsen, og 
spørgsmålet drøftedes 
indgående. Ledelsen 
vil give retningslin- 
jer for spørgsmålet. 
Deeper beudvalget har 
afholdt møde. Der vi- 
ser sig en stigning 
i sygeprocenten fra 
sidste år ved samme 
tid på 30 $. Dagpen- 
geudvalget mener, at 
stigningen særlig be- 
ror på influenza og 
foreslår, at virksom- 
heden betaler for 
vaccination af de 
medarbejdere, der øn- 
sker det. 
Uddannelsesudvalget 
afholdt møde 
1989-11-23. 
Referat fra samar- 
bejdskonferencen på 
GI. Vraa, punktet: 
Løsning af alle de 
problemer, hvor det 
ikke koster penge. 
SU enedes om, at Finn 
van Hauen, Årne Niel- 
sen, 1 smed og Poul 
Erik Sand gennemgår 
listen og bliver eni- 
ge om at markere, 
hvad der skal gøres, 
og får iværksat disse 
ting, hvorefter de 
rapporterer herom på 
næste SU-møde samt 
finder frem til næste 
prioritering (4). 
Willy Køk omtalte SU- 
konferencen på Ege- 
lund den 1. og 2, no- 
vember, hvor man hav- 
de forpligtet sig til 
at arbejde effektivt 
i SU med hensyn til 
et projekt, som skal 
afrapporteres et år 
efter, og Villy Jar 
cobsen, Bjarne May- 
lann Pedersen og Wil- 
ly Kok, der deltog 
fra NORDEN, blev 
igennem gruppearbej- 
der enige om et pra- 
jekt Norden '90, hvor 
man forpligter SU til 
at være et vigtigt 
element i strategi- 
planen for fremtiden, 
og hvor medarbejder-   

staben kan føle sig 
engageret i at være 
med. 

Information fra 

A/S — bestyrelsen 

Jesper Skade-Rasmus- 
sen gav en kort rede- 
gørelse for de til- 
tag, der er gjort i 
den forløbne periode - 
herunder referat fra 
bestyrelsesmødet 
1989-12-06. Der lig- 
ger nu et fornuftigt 
budget for 1990 for- 
an os, og det må vi 
forpligte hinanden 
til at overholde. 

Eventuelt 
Intet. 

Næste mødeleder: 
Finn van Hauen 

Mødet hævet kl. 18.00. 

 



NORDEN i 
De gode eksemplers klub 

NORDENS samarbejdsud- 
valg er - sammen med 
8 andre samarbejdsud- 
valg i Danmark - ud- 
valgt til at deltage 
som de første virk- 
somheder i Samar- 
bejdsnævnets nye pro- 
jekt "De gøde eksem- 
plers klub". 

Der er tale om et pi- 
lotprøjekt, som tager 
sigte på, at hvert 
samarbejdsudvalg væl- 
ger et arbejdsprojekt 
til fremme af SU's 
gavnlige betydning i 
virksomhedssammenhæn- 
gen. Dette projekt 
skal der så arbejdes 
videre med i SU gen- 
nem det kommende år. 
I et vist omfang kan 
der rekvireres koønsu- 
lenthjælp til opga-   

ven. 

Resultatet og erfa- 
ringerne fra hvert SU 
skal afrapporteres i 
november måned 1990 
på en konference over 
for de øvrige delta- 
gende samarbejdsud- 
vålg - og derudover 
vil 8 nye samarbejds- 
udvalg være til ste- 
de. Det er meningen, 
at disse skal føre 
forsøget videre i det 
kommende år. 

Der bliver således 
tale om en slags 
"samarbejds-stafet", 
som får til formål at 
udvikle samarbejdet i 
virksomhederne. Det 
må naturligvis opfat- 
tes som en gestus, at 
NORDEN får lov til at 

  
En må gå foran med fanen - 
og få de andre til at følge   

være med i starten af 
dette tiltag: 

Oplægget blev givet 
på en konference på 
Dansk Arbejdsgiver- 
forenings kursusejen- 
dom Egelund ved Hil- 
lerød den 1. og 2. 
november. 

Bjarne Maylann, Villy 
Jacobsen og Willy Kok 
deltog fra NORDEN. De 
øvrige deltagere var 
fra så forskellige 
virksomheder som 
Daells Varehus, Aa- 
benraa Karosserifa- 
brik, ABB, Polar 
Vask m.fl. 

Efter intense gruppe- 
arbejder var NORDENs 
deltagere enige om, 
at der på NORDEN er 
behov for en klar og 
synlig strategi for 
virksomheden - en 
strategi, som kan 
samle og stimulere 
medarbejdermotiva- 
tionen - et projekt 
"NORDEN "90" 

Det er vigtigt, at 
der er nogle, der går 

"foran med fanen" - 
og det er vigtigt, at 
alle medarbejdere en- 
gageres i opgaven. 

Det foreslås derfor, 
at NORDENS samar- 
bejdsudvalg optræder 
som et vigtigt ele- 
ment - en sparrings-



partner - i den hen- 
seende ved 

- at inspirere ledel- 
sen med udarbejdelse 
af punkter i strate- 
giplanen, 

- at forpligte sig 
til at kanalisere 
strategiplanens punk- 
ter ud i organisa- 
tionen, bl.a. gennem 
åktivering af effek- 
tivt arbejdende af- 
delingsudvalg. 

Projektet foreslås 
afviklet med titlen 
"Projekt NORDEN "90". 

Vigtige nøgleord i 
opgavesammenhængen 
vil være: Økonomi, 
kvalitet, informa- 
tion og afdelings- 
udvalg. Alle medar- 
bejdere skal kende 
virksomhedens strate- 
gi, så der kan træk- 
kes i samme retning.   Det er en opgåve, 

æ Ege POTE 
HD LA IIDS TALL JL 

Alle skal være med 

hvor NORDENS SU. kan 
gøre en indsats. 

Forslaget forelægges 
for de øvrige SU- 
medlemmer på mødet 
den 7. december. 

Samværet med repræ- 
sentanterne for de 
andre samarbejdsud- 
valg var i øvrigt en 
god anledning for 
sammenligning af NOR- 
DENs erfaringer med 
forholdene i andre 
SU. Det er vort ind- 
tryk, at vi langtfra 
er bagefter på NOR- 
DEN. Opgaverne og 
drøftelserne i vort 
SU er i højere grad 
end gennemsnittet 
rettet mod den sam- 
lede virksomheds 
problemstilling. Ud- 
delegering af ansvar 
til afdelingsudvalg, 
kantineudvalg m.m. 
var nye ting for fle- 
re af de andre SU, 

    

Kantingudvalg 
Kantineudvalget af- 
holdt møde 1989-11-27. 

Fraværende: Erling 
Jacobsen, 

1. Der vil blive på- 
monteret nye dør- 
lukkere på bade- 
rumsdørene. 

2. Mellemgangen ved 
kondirummet vil 
blive istandsat. 

3. Udvalget undersø- 
ger, om der kan 
anvendes glasvæv 
på loftet i bade- 
rummet. 

På rejse 
FRANKRIG 

Frede H. Jensen rej- 
ste 6. november til 
FRANKRIG. Varighed 
ca. 6 uger. 

duleferig 
Fabrikken og kontoret 
er lukket på grund af 
ferie i tiden 23. de- 
cember - 1, januar, 
begge dage incl,



Fra 
sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde onsdag 
1989-11-15 kl, 10,00; 

Deltagere. 
Erling Jacobsen 
Villy Jacobsen 
Flemming Jensen 
Jørgen Kristensen 
Poul Erik Sand (for- 
mand og daglig leder 
af sikkerhedsarbej- 
det) 
Dorte Schou (sekre- 
tær) 

Poul Erik Sand bød 
velkommen til møde- 
deltagerne. 

Punkter fra sidst. 
Der er blevet indkøbt 
handsker til første- 
hjælpskassen. De for- 
skellige værksteder 
sørger selv for ind- 
køb heraf. 
Problemet med løse 
kabler ved hal R-er 
nu blevet løst. 
Jørgen Kristensen me- 
ner, der går for lang 
tid før det, som bli- 
ver besluttet, bliver 
gjort. 
Angående flytning af 
sandblæsningen er 
dette fundet hen- 
sigtsmæssigt. 
Der er stadigvæk 
storforbrug af slibe- 
re og forlængerkab- 
ler. 
Villy Jacobsen kom 
med forslag om flere 
220V udtag. Dette 
kunne spare mange 
forlængerkabler.   

Uanmeldt inspektion. 
Bjarne Maylann og Ér- 
ling Jacobsen har væ- 
ret på uanmeldt in- 
spektion. Enkelte kæ- 
der og el-udstyr ikke 
mærket, ellers intet 
at bemærke. 
Med hensyn til mærk- 
ning var dér tvivl om, 
hvad der skal mærkes. 
Jørgen Kristensen vil 
snakke med elektrike- 
ren og lave en liste 
over, hvad der skal 
mærkes. 

Indtrufne ulykker. 

1989-08-25, hal P: 
Ved udkørsel af pla- 
desvøb med truck 
skrider det ene svøb 
af bukken og skubber 
derved til et andet 
svøb, som vipper ned 
på tilskadekomnes 
højre hæl. 
Hændelsen skyldes: 
usikker håndtering af 
materialer. 

SiU henstiller, at 
der udvises stor for- 
sigtighed ved kørsel 
med truck af hensyn 
til materiale- og 
menneskeskader. 

1989-09-05, udearb.: 
Tilskadekøomne stod på 
en stige, stigen 
skred, og tilskade- 
komne fik et knæ i 
klemme. 
Fravær: 17 dage.     

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 9 mand været sendt 
til øjenlæge. 

Gennemgang af referat 
Fra us Ekke he debgeer 
T RaL D gdvelger 
månd til krancertifi- 
cering til løft over 
5: Es 
Gaflerne på gaffel- 
stableren vil blive 
undersøgt for revner 
i svejsningerne. 

Eventuelt. 
Da der i øjeblikket 
arbejdes. i hal S, 
spurgte Erling Jacob- 
sen om, hvem der så 
er sikkerhedsrepræ- 
sentant. Det blev 
fastslået, at det er 
sikkerhedsrepræsentan- 
ten fra den afdeling, 
hvor folkene kommer 
fra. 
Da der i øjeblikket 
er flest udearbejds- 
folk i. hal S, vil 
Poul Erik Sand snakke 
med Peter Søndergaard 
om at udpege en sik- 
kerhedsrepræsentant, 
mens de er i hal 5 
Med hensyn til filter 
på udsugningskasser 
har blikkenslageren 
fået besked på at 
ordne disse, og det 
vil blive ordnet sna- 
Test. 
Jørgen Kristensen på- 
pegede, at det gamle 
pakhus' betonkonstruk- 
tion smuldrer, pudset 
falder af i flager.



  

Jørgen Kristensen 
spurgte i denne for- 
bindelse, om ikke der 
skal spærres af eller 
være nogle sikker- 
hedsbestemmelser for 
at færdes der. Poul 
Erik Sand lovede at 
kigge på problemet. 
Der er i den mørke 
tid problemer med, at 
man ikke kan se de 
plader, som ligger 
uden for hal U. Det- 
te kan løses med no- 
get lys. Poul Erik 
Sand vil se på pro- 
blemet. 
Jørgen Kristensen 
syntes, at det var 
noget tilfældigt og 
for dårligt sikrede 
stilladser, der er 
rundt omkring, og 
efterlyste derfor 
nogle reglementer om- 
kring stiger og stil- 
ladser. Flemming Jen- 
sen fremskaffer et 
sæt reglementer til 
alle sikkerhedsgrup- 
per: 
Der blev på mødet 
diskuteret omkring 
holdningen til øl og 
spiritus på arbejds- 
pladsen. Ud fra et 
sikkerhedsmæssigt 
synspunkt er det fo- 
rebyggende mød ar- 
bejdsskader, såfremt 
øl og spiritus ikke 
forefindes på ar- 
bejdspladsen, men 
det har indtil nu 
ikke været noget 
problem. 

Mødet hævet kl. 

Næste møde onsdag 
1990-02-14 kl; 15.10; 

k 

11,55   

Kunst - 
foreningen 7? 
Kulturen på NORDEN 
har det ikke så godt, 
når arbejdspresset er 
helt i top. Det er en 
af årsagerne til, at 
vi ikke er kommet 
længere med etable- 
ring af kunstforenin- 
gen her på maskinfa- 
brikken, på trods af 
meget positiv respons 
og kontant tilsagn 
fra virksomhedens le- 
delse. 

Tingene er dog ikke 
gået i sig selv. Der 
er nu udarbejdet et 
forslag til vedtægter 
for foreningen, fak- 
tisk mangler der kun 
afholdelse af en 
stiftende generalfor- 
samling øg dermed 
valg af en bestyrelse, 
for at kunstforenin- 
gen på NORDEN kan 
starte sit egentlige 
virke. Generalforsam- 
lingen ventes afholdt 
i begyndelsen af det 
nye år. 

Det er imidlertid af 
afgørende betydning 
for kunstforeningens 
succes, at der er op- 
bakning fra virksom- 
hedens medarbejdere. 
Altså bred opbakning 
fra alle personale- 
grupper, så skal det 
nok lykkes. 

Med ønsket om en glæ- 
delig jul og et godt 
nytår til alle for- 
venter vi, at 1990 
bliver året, hvor 
kunstforeningen på 
NORDEN bliver en del 
af personaleaktivite- 
terne på fabrikken, 
til glæde for samtli- 
ge medarbejdere. 

Kulturudvalget   

NORDEN har fået 

en stor ordre på 
afsvovlingsanlæg 

Efter intense for- 
handlinger har NORDEN 
modtaget ordre på 
37 mio. kr. fra FLS 
miljø omfattende 
fremstilling og mon- 
tage af absorber og 
kanaler til afsvoøv- 
lingsanlæg på kraft- 
værket Vestkraft ved 
Esbjerg. 

Ordren omfatter til- 
svarende komponenter, 
som tidligere er frem- 
stillet og monteret 
på Avedøreværket. 
NORDEN bliver således 
i stand til at gøre 
brug af de indhøstede 
erfaringer. Det vil 
bl.a. give sig udslag 
i en effektiv projekt- 
og kvalitetsstyring, 
som iværksættes alle- 
rede fra ordrens 
start. 

Ordren er den hidtil 
største i NORDENs hi- 
storie, Den omfatter 
ca. 70.000 arbejds- 
timer - eller hvad 
der svarer til næ- 
sten et kvartals år- 
bejde. Der medgår 
1,200 t stål til op- 
gaven. 

Selv om arbejdet skal 
sættes i gang omgåen- 
de, drejer det sig om 
en langsigtet opgave, 
der først afsluttes 
i første halvdel af 
1991.



Forstærket indsats på 
kvalitetsfronten 

Som en følge af, at 
Maskinfabrikken Nor- 
den A/S fremover må 
bevæge sig ind på an- 
dre markeder, er kra- 
vet om et kvalitets- 
sikringssystem blevet 
ufravigeligt. 

Tidligere har konsu- 
lentfirmaet HH-Con- 
sult ApS rådgivet og 
medvirket ved revi- 
sion af håndbog I, 
kvalitetssikring, 
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samt udtalt sig om 
vor egen håndbog Il, 
procedurer. 

HH-Consult ApS vil 
sammen med NORDEN 
pr. 1989-12-01 fast- 
lægge omfang af en 
revision af håndbog 
II samt fastlægge en 
tidsplan for udførel- 
se, godkendelse og 
indførelse af proce- 
durer for de forskel- 
lige afdelinger. 

  

  

  

  

      
        

HH-Consult ApS vil 
være NORDENS rådgi- 
ver i denne sag, og 
straks efter planlæg- 
ningen vil der blive 
afholdt et møde om 
emnet for lederne af 
alle afdelinger, som 
vil blive berørt af 
ovennævnte. 

På mødet vil emnet 
skrivning af proce- 
durer og tidsplaner 
blive behandlet.



  

2x 32 år på NORDEN 
Ved årets udgang af- 
slutter Edel Frede- 
riksen og Helmuth 
Hansen deres mange- 
årige virke på NOR- 
DEN. 

Edel startede i 1958 
som korrespondent og 
sekretær for chefen, 
På grund af hendes 
store arbejdsindsats, 
usvigelige akkurates- 
se og korrekte optræ- 
den har der gennem 
alle årene været stor 
respekt om Edel. Hun 
har været et vigtigt 
tandhjul i NOØRDENs 
administrative maski- 
neri — åltid villig 
til at hjælpe, når 
det brændte på. 

Som sekretær i SU fik 
Edel god kontakt til 
alle medarbejdergrup- 
per, og som en helt 
Speciel indsats skal 
nævnes "stillingen" 
som redaktionssek- 
retær for NORDEN-OBS. 
Det blev til 19 år- 
gange å 6 numre, 
hvori en betydelig 
del af NORDENS histo- 
rie er bevaret for 
eftertiden. 

Helmuth har været på 
NORDEN i 2 perioder. 
Som svend fra 1950 
til 1961 og fra 1968 
som værkfører - først 
i Tåjernets repara- 
tionsværksted og fra 
1972 i maskinfabrik- 
ken. 

Reparation af det al-   

derstegne roterovns- 
maskineri krævede næ- 
sten overmenneskelig 
opfindsomhed og be- 
slutningsevne. U- 
standselig opstød 
"break-downs", som 
skulle klares hur- 
tigt - ved dag og 
nat, Det klarede Hel- 
muth og hans folk - 
og det var et held, 
at Helmuth boede lige 
op ad fabrikken. I 
maskinfabrikken har 
han hovedsagelig stå- 
et for maskinmontage, 
overfladebehandling 
og forsendelse. Det 
har givet kontakter 
til en lang række 
FLS-inspektører og 
shippingmedarbejde- 
Te, 

Det skal ikke glem- 
mes, åt Helmuth har 
været fabrikkens 
"vicevært". Han har 
styret mekanikerværk- 

sted, bedriftsværn 
og brandværn samt 
haft kontakt til 
miljø- og andre myn- 
digheder. 

Helmuth har altid 
kunnet finde en løs- 
ning, når problemer 
opstod - og han er 
vel stadig den ene- 
ste, der ved, hvor 
de gamle vand- og 
kloakledninger fra 
de tidligere produk- 
tioner er gravet 
ned. 

NORDEN-ØBS ønsker 
begge et godt otium.   

Ferie 1990 
Ferie i 1990 er fast- 
sat som følger: 

25. maj 

uge 28, 29 og 30 

24. december 

27. december 

28. december 

31. december 

LEDELSEN ØNSKER ALLE 
MEDARBEJDERNE OG DE- 
RES FAMILIE EN GLÆDE- 
LIG JUL ØG ET GODT 
NYTAR MED TAK FOR AR- 
BEJDSINDSATSEN I DET 
FORLØBNE ÅR. 
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sport 

IDRÆTSKLUBBEN 

Fodbold 

Lørdag den 2. december var vi i 
Stadionhallen før at spille fir- 
mafodbold, men vi blev desværre 
slået ud. 

Resultat af vore 4 kampe: 

NORDEN  -FNK 3-4 
GØL -NORDEN 155 
NORDEN  -HYGÆA 10-4 
NYKREDIT -NORDEN 4-1 

Idrætsklubben ønsker alle god 
jul og godt nytår. 

pbv, 

STUB 

p.5. med håb om, at vort nye l1o- 
kale vil blive meget brugt.   

IDRÆTSFEST 

Med et godt arbejdende festud- 
valg affyrede Nordens Idræts- 
forening igen sin årlige fest 
i selskabslokalerne. Traditionen 
tro var der ikke en stol ledig, 
og de medbragte madkurve blev 
nydt med stort behag. 

Pokaler til klubmestrene, dej- 
ligt afkølet fadøl samt gave- 
spil og afsluttende med det sto- 
re pølsebord gjorde aftenen til 
en særdeles sjov og livlig 
affære. 

På gensyn 

Festudvalget 

 


