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DANMARK OG NORDEN 

Det går skidt i Danmark for tiden. 

Arbejdsløsheden er utålelig høj. På 

landsbasis 9 1/2% og i Nordjylland 

endnu værre, knap 12%, dvs. her er 

hvert ottende menneske uden arbejde. 

Samtidig er der uorden i forholdet mel- 

lem de rige lande her mod Nord og de 

fattige i Syd. 

Så gør de fattige til sidst oprør (i år 

Irak), så standser handlen, transporten 

og andre basale industrier som byggeri 

og energi. 

Og vi på NORDEN, der leverer til 

cementindustrien, kraftværker og trans- 

port (værfter), kan måske komme i 

klemme til sidst. 

Af statens udgifter går hver femte kr. 

alene til renter på statsgælden (i 1991 

57 mia. kr. til renter alene, ud af et 

samlet udgiftsbudget på 307 mia. kr.). 

Det danske bruttonationalprodukt (vor 

samlede produktion) voksede sidst i 

1986, dvs. færre midler til at betale 

samfundets omkostninger med. 

Altså afvikling i stedet for udvik- 

ling. 

For 1990 håbes der på vækst. For alle 

årene 1987-1990 regnes der med en 

positiv vækst i Danmark på +1,5% 

mod et gennemsnit for EF-landene som 

helhed på +13% i de samme år. 

Stagnation her er altså lig med 

tilbagegang. 

I de gode gamle dage hyldede forfædre- 

ne i F.L.Smidth & Co. princippet - "I 

de dårlige tider skal man forberede de 

gode - og derigennem selv være med til 

at fremkalde den". 

Det gav dem succes, det må også kun- 
ne give os succes. 

Så i den nærmeste fremtid satser vi på 

NORDEN på kvalitetsstyring, EDB, 

markedsføring, efteruddannelse samt 

nye værktøjer i produktionen. 

De efterprøvede principper, hovedtræk 

i udviklingen, eller succesfaktorer, om 

man vil, var i NORDEN's første 92 år: 

1) Markedsføringsberedskab 

2) Perfekt forberedelse 

3) Teknisk førerskab 

4) Respekt for den enkelte medar- 

bejders betydning for helheden 

Det vil de også blive i fremtiden! 

Godt Nytår! 

Jesper E. Skade-Rasmussen



Besøg fra Sparekassen Nordjylland 

Onsdag den 28. november havde Ma- 

skinfabrikken NORDEN besøg af direk- 

tør Jørgen Giversen, afd.direktør Ole 

Jørgensen og afd.direktør Frede Clau- 
sen fra Sparekassen Nordjylland, hvor 

de blev vist rundt på fabrikken. 

Med på rundturen var Finn van Hauen 
og Jesper E. Skade-Rasmussen, tillids- 

mand Bjarne Maylann Pedersen og 

værkfører Flemming Jensen. 

Rundturen gik omkring alle værksteder, 

hvor de hilste på forskellige medarbej- 
dere, samt så hvordan arbejdet foregår 
i værkstederne. 

Rundvisningen endte nede ved havnen. 

Her så de styrehuset vi har fremstillet 

for Aalborg Stålkonstruktioner A/S. 

Endvidere beundredes den skønne na- 

tur, der omgiver havnen. 

Helene Godtliebsen 

 



RENO NORD - Montage 

  
Her løftes den 20 tons tunge cyklon på plads. 

Efter mange forsøg på at komme ind på 

montager af røgrensningsudstyr på 

forbrændingsanlæg lykkedes dette ende- 

lig i maj 1990. 

Der var hård konkurrence om jobbet 
med flere af vore normale konkurrenter 

inde i billedet. 

Montagen lakker nu mod enden, såle- 

des at vi endnu engang kan sige, at 

diverse forsinkelser er hentet ved et tæt 

samarbejde med vor tegnestue og pro- 

duktionsafdeling. 

Anlægget består af stålkonstruktioner 
83 t, røggasrør 20 t, een cyklon 10 t, 

een reaktor 6,8 t og diverse småma- 

skiner, ialt udgørende et G-SA-anlæg. 

Cyklon og reaktor blev monteret i eet 

stykke ved hjælp af indlejede kraner. 

Desværre er afdelingens egen kran 

bundet på Vestkraft i Esbjerg. Denne 

kunne have været til god nytte og bil- 

liggjort projektet yderligere end den 

glimrende styring, der har været på 

jobbet, har bevirket. 

Vi håber også fremover at kunne gøre 
os gældende i denne branche, idet den 

må forudses at være i udvikling. 

P. Søndergaard



KVALITET 
i teori og praksis 

Vi bruger mange penge og gør os store 

anstrengelser for at blive bedre til at 

styre kvaliteten og blive ISO-certifi- 

ceret. 

Vi gør det for kundernes skyld, - og vi 

gør det for vores egen. 

Meget papirarbejde, - dokumentation 

edb, osv. - og meget kan se temmelig 

håbløst og endeløst ud set fra produk- 

tionen. Men det store slag slås ikke ved 

skrivebordene alene, Det er i produktio- 

nen og i håndteringen af materialerne, 

at vi virkelig skal vise, at vi kan lave 

den rigtige kvalitet til kunderne. 

Så er det man bliver så uendelig be- 

drøvet, når man overværer, at en af 

vores medarbejdere smækker en stål- 
trosse om et malet emne, hiver til og 

flår malingen op. 

Dumt, dyrt, unødvendigt og usolidarisk 

med alle dem, der har ydet en indsats 

for at lave produktet. 

Hvis ikke vi alle først og fremmest 

viser respekt for tingene, så vil de få 
ødelægge arbejdspladsen for de mange, 

og tusindvis af skønne kræfter vil være 

spildt. Lad os love hinanden, at det var 

en isoleret begivenhed, som ikke vil 

gentage sig. 

Finn van Hauen 

BADEFACILITETER 
til kvinder 

Bagved idrætsrummet og gæstekantinen 

er i denne tid ved at blive indrettet nye 

badefaciliteter, som er tiltænkt kvindeli- 

ge medarbejdere. 

Ialt bliver der plads til 10 medarbejdere, 

og det er tanken, at det f.eks. kunne 

være 2 lærlinge, 3 arbejdsmænd og 5 

smede. Ledelsen er indstillet på positivt 
at favorisere kvindelige ansøgere i en 

periode, så vi kan få taget faciliteterne 

i brug. 

Det bliver spændende at følge, om dette 

tiltag har en positiv effekt på arbejds- 
pladsen. Under alle omstændigheder 

opfordres alle til at tage godt imod 

kvinderne, når de kommer. Det er 

sikkert ikke helt nemt at komme ind i 

et sådant mandssamfund som vores. 

Finn van Hauen 

  

  
Lærlinge



KLUB-NYT 

KLUB 11 
age je ae oe åt de se såe me se oe aft 

Bestyrelsen i Klub 11 ønsker alle med- 

lemmer en Glædelig Jul og et Lykkelig 

og Indbringende Nytår. 

P.B.V. 

Bjarne Maylann Pedersen 

KLUB 62 
ke ole fe såe ske je ske ke oe ok fe 

Den 2. november var der indkaldt til 

generalforsamling i klubben. Der var en 

del punkter på dagsordenen; men vi 
nåede desværre ikke ret langt. 

Til mødet var der et punkt, der hed 

valg af tillidsmand; men da der ikke var 
mødt tilstrækkelig mange medlemmer 
frem, og da der var 2 mand på valg - 
Allan Hansen og Henning Thier Larsen 

- kunne generalforsamlingen ikke gen- 

nemføres. Aftenen sluttede derfor tidligt 

med en gang smørrebrød og en øl. 

Det næste møde blev så indkaldt til den 

16/11 i Smedehuset. Enden på det hele 

blev, at Henning Thier Larsen fortsæt- 

ter som tillidsmand med Ole Dahl som 

Pedersen, som ikke ønskede genvalg. 

Ellers en gevaldig aften, hvor dønnin- 

gerne gik frem og tilbage. Der blev 

diskuteret julefrokost, og vores nok 

største problem: Sikkerhed. 

Det lykkedes dog ordstyreren at kæde 

det hele sammen med ordene; "Tak for 

god ro og orden", og dermed opløstes 

forsamling, - og undertegnede samt 

bestyrelsen kan kun sige een ting til alle 

tilknyttet NORDEN 

Glædelig Jul & Godt Nytår 

Henning Thier Larsen



""NORDEN-BILEN'S HISTORIE" 

NORDEN-bilen er en ældre model, 

som har prøvet lidt af hvert. 

Ejeren af bilen ønsker, at den holder så 

længe som muligt for små udgifter. 

Føreren har ansvaret for at kørslen 

foregår efter forholdene. 

Passagererne, som er med, ønsker at 

komme sikkert frem til målet. 

Føreren ønskede at køre stærkt for at 

vise, at NORDEN-bilen kunne endnu, 

selvom den var en ældre model. 

Passagererne var meget utilfredse med 

førerens kørsel. 

Ejeren syntes, at der var for mange 

værkstedstimer. 

Der måtte gøres noget!! 

Føreren får besked på at køre langsomt, 
så man kan spare på værkstedstimerne. 

Føreren tager cyklen, passagererne 

tager bussen. Bilen forfalder. Ejeren 

ønsker at sælge. 

Den nye ejer sætter NORDEN-bilen i 
stand. Den får ny motor, nyt indtræk, 

males og poleres. Den får også en ny 
fører,og passagererne bliver rimelig 

tilfredse med transporten. Det er fortsat 

en gammel bil, og selvom udseendet er 

nyt, så skal den fortsat behandles med 

omhu. 

Således kom NORDEN-bilen ud at køre 

igen til alles tilfredshed. Alle var jo 

interesserede i at beholde NORDEN- 

bilen, selvom der skulle bruges mange 
kræfter for at få den til at se ny ud. 

Ejeren må holde øje med, at den bliver 

holdt vedlige de rigtige steder. Det 

hjælper ikke, at man sætter en ny 

skærm på, hvis det er benzinpumpen, 

der trænger til udskiftning. Så kommer 

vi jo ingen vegne. 

Føreren skal køre efter forholdene. Må- 

ske skulle han træde koblingen ned 

engang imellem i det glatte føre, så han 
ikke udsætter passagererne for fare. Det 

er jo også en ældre bil. 

Gid NORDEN-bilen må bestå til glæde 

for alle, selvom den skifter farver nu og 

da. Der er mange farver, som kan 

blandes. Nye farver vil opstå. 

Tillykke til NORDEN-bilens ejere og 

førere. Fremtiden vil vise om passa- 

gerérne kommer sikkert frem og får en 
behagelig tur i NORDEN-bilen. 

Arne Nielsen
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Sikkerhedsorganisation 

Sikkerhedsudvalget afholdt møde ons- 

dag den 14. november 1990. 

Der er ved at blive udarbejdet et in- 

ternt stilladsregulativ, som vil blive 

hængt op på opslagstavlerne. Sikker- 

hedsudvalget gør opmærksom på, at alle 
medarbejdere har et ansvar om at for- 

tælle værkføreren i god tid, hvornår der 
er behov for stilladser. 

I sidste kvartal har der været 7 arbejds- 

skader og 16 øjenskader. 

Vedrørende "Rapport om ulykkestilfæl- 

de" erstattes den interne med en kopi 

af den originale, som sendes til arbejds- 
tilsynet for at undgå misforståelser ved 

udfyldning/renskrivning. Kopi af den 

renskrevne sendes til tilskadekomne. 

I hal S er der blevet valgt en sikker- 

hedsgruppe: 

Værkfører Henry Christensen 

Jørgen Christensen 

Arbejdstilsynet har fået ny chef. Det vil 

blive undersøgt om hun er interesseret 

i at blive inviteret ud at kigge på fabrik- 

ken, og bagefter fortælle om sikker- 
hedsarbejde med efterfølgende spørgs- 

mål. 

Der er stadigvæk problemer med op- 
rydningen udendørs. Det hører med til 

almindelig sikkerhed og til jobbet, at 

der bliver afrigget og ryddet ordentlig 

op. Det er en daglig opgave, som alle 

skal tage del i. 

På 
Cc Peg 

os 
c



NYTÅR 1991 

Det er gået næsten ufatteligt godt i år 

på NORDEN. Vi har fået utrolig meget 

produktion igennem, kunderne har i det 

store og hele betalt deres regninger til 

tiden og bortset fra det arbejde, vi har 

måtte købe ude for at kunne levere til 

tiden, har det producerende arbejde 

været lønnende. 

Måtte jeg her tæt på Jul og Nytår brin- 

ge alle en stor tak for, at NORDEN 

kom så godt i gang med 90'erne og 

ønske for alle, at vi kan fastholde frem- 

gangen i de kommende år, selvom der 

netop nu måske kan anes en forbigåen- 

de afmatning på vore hovedmarkeder, 

også grundet uroen i Mellemøsten. 

Jeg ønsker hermed alle medarbejdere 

og deres familier en rigtig Glædelig Jul 

og et Godt Nytår. 

Jesper E. Skade Rasmussen 

"Mister man håbet, 

mister man alt!" 

Bettina Heltberg (Auken) 

Dagbladet Politiken, juleaften 1980. 

PERSONALIA 

TILLYKKE 
fe oe oe ode fe fe age fe fe ak ode oe åt 

  

Pladesmed Finn Andersen kunne tirs- 

dag den 4. december fejre 25 års jubi- 

læum. 

NYANSATTE 
fe fe oe of kk ak me me fe fe se of oe oe ak 

Lærlinge: 

Christian Holst Weinreich 

Lars Larsen 

Udearbejde: 

Kenn Kristensen 

Knud Erik Husum 

Erik Steen Mikkelsen 

Lars Christian D. Martens 

Søren Andre Knudsen



SPORT 

FODBOLD 
ae ode oe ae fe of ok ae ok ale ok se 

Mandag den 1/10 spillede 7-mandshol- 

det den første kamp om Aalborgmester- 

skabet, det var mod "Spændbeton", 

som havde vundet H-rækken. NOR- 

DEN, som er vinder af J-rækken, vandt 

kampen med 4-2. 

I semi-finalen skulle vi møde vinderen 

af A-rækken, "Hydrema". Vi var meget 

tæt på at vinde, hvis undertegnede ikke 

havde lavet et kæmpe målmandsdrop i 
de sidste sekunder, så "Hydrema" kom 
på uafgjort 3-3. 

Omkamp skulle der til; men der blev 

ikke scoret, så vi måtte i gang med 

straffesparkskonkurrence. 

Efter en lang konkurrence blev kampen 

afgjort - og NORDEN vandt 13-12. 

Vi skulle spille finale den 8/10 mod 
"Intersport", vindere af I-rækken. Vi fik 

lov at score et par gange til sidst, så 

resultatet blev 5-3 til "Intersport". - 
Men nummer 2 i Aalborg Firmasports 

7-mandsturnering er da også en fin 

præstation. 

Lørdag den 17/11 startede indendørssæ- 

sonen i Vadum med "Brugsens inde- 

fodboldstævne". Vi tabte de to første 

kampe til "Emborg" og "Nordkraft". 

10 

Den sidste kamp mod "Grønlandske 

Handel" betød således ingenting. NOR- 

DEN vandt kampen 3-1, og vandt 

oveni købet 6 æbler, som spurtpræmie. 

- Så lidt fik vi da ud af det, også sved 
på panden, selvfølgelig. 

Søndag den 25/11 gik det til gengæld 

meget bedre. Der spillede vi i Stadion- 

hallerne i Aalborg Firmasports Mester- 

skaber. I den første kamp mod "Nord- 

jysk Klub Team" fik vi uafgjort 3-3, 

trods en føring på 3-2. 

Anden kamp var mod "Sundby 1". Her 

tabte vi 5-2. Mod "Jørgen Bladt 1" og 
"Fibertex 1" vandt vi med. cifrene 9-2 

og 5-3. Dermed gik vi videre på en delt 
anden plads, men med bedre målscore. 

Ingen spurtpræmie, men pyt, vi spiller 

anden runden den 19/1-1991. 

Keld Kristensen 
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BADMINTON 
eee te te se se såe fe oe ok fe ole ske ak sk 

Da vi nu er halvvejs igennem badmin- 
tonturneringen, har vi følgende resulta- 

ter: 

NORDEN - FMB 4-3 

NORDEN - C.C. & Co 3-4 

NORDEN - IC 2-5 

NORDEN - AKI 5-2 

NORDEN - B&U 7-0 

Klubmesterskaber 

Lørdag den 13. oktober blev der afholdt 

Klubmesterskaber i Grindstedhallen for 

badminton. Vi var 9 deltagere ialt. Efter 

nogle gode kampe blev resultatet såle- 

des: 

Jan Larsen vandt herre-rækken og 

Hanne Peters vandt dame-rækken. 

Hanne Peters 

HÅNDBOLD 
RE RE se ae se age fe ae akt ae ok ak 

Vi var 10 raske piger/damer, der midt i 

oktober meldte sig til Firmasport's 

håndboldturnering. Endelig var vi ble- 

vet nok kvinder på NORDEN til at 

stille et rent damehold. - Men da dagen 

for første turneringskamp kom var und- 
skyldningerne for afbud mange. 

Med lidt hjælp af kærester/koner til- 

knyttet NORDEN og god reklame ved 

idrætsfesten, lykkedes det at skrabe et 

hold sammen. 

Uden træningstid og få som har rørt en 

håndbold før, kan man gætte sig til 

resultaterne. 

Tab og vind med samme sind. 

mø å 
å År j 

  

   

"Håndboldpigerne" 

PS! Skulle der være nogen koner/kære- 

ster, som har fået lyst til at være med, 

kan de kontakte Hanne Peters. (Meget 

gerne en målmand). 

11 

  



BORDTENNIS 
de fe ae of oe od oe ode ode je fe of dk fe sk Mk 

I efteråret 1990 har vi deltaget i Firma- 

sportens bordtennis-turnering, der af- 

holdtes på Godthåbsgades Skole i Nør- 

resundby. 

100% vundet kampe - ialt 13 blev det 

til og vi imødeser derfor oprykning fra 

E-rækken til C-rækken. 

Ligeledes afholdtes der i november 

1990 Klubmesterskab i Idrætsklubben's 

lokaler på Maskinfabrikken NORDEN. 

Vi var 8 deltagere, og efter nogle hårde 

og spændende dyster løb undertegnede 

"som sædvanlig" af med sejren. - Så er 

der nogen, der ønsker at tage kampen 

op - eller vil deltage i Firmasportens 

forårs-turnering så kontakt venligst 

Jens Nielsen, hal $ 

BILLARD 
Se se ae oe age ode sk ke se 

Mandag den 5. november havde vi 

årets billardturnering, hvor 5 mand 

stillede op. Vinder blev Michael Ørvad 

Jensen. 

Ud over dette har vi et hold med i en 

turnering ved Aalborg Firmasport. 

Michael Ørvad Jensen 
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DART . 
fe se ode ode ale ak ge 

NORDEN's Mesterskab i dart blev 

spillet i idrætsklubben's nymalede loka- 
ler, og vinder af mesterskabet blev Kurt 

Sørensen. 

Ud over dette mesterskab er Kurt ble- 

vet nr. 2 i mesterrækken i en turnering 

ved Aalborg Firmasport. 

I år igen er der tilmeldt et hold, der 

skal forsøge at vinde pokalen for hold 

endnu engang; men det skulle ikke 

blive noget problem, da holdet har 

vundet alle sine kampe i deres række, 

og er klar til finalen. 

Jan Madsen 

RECEPTION 
age fe fe fe oe oe fe 2 såe ok såe sk sleek 

Idrætsklubben afholdt lørdag den 24. 

november reception i idrætslokalerne, 

fordi ombygningen af disse var færdig. 

Idrætsklubben var vært med sandwich, 

øl og vin. Der var mange fremmødte, 

og dé udtrykte glæde over det lyse og 

pæne lokale. 

Idrætsklubben takker alle, der har været 

involveret i arbejdet med lokalerne, for 

den store indsats. Også en tak til Klub 
Norden, der skænkede et bordtennisnet, 

Klub 11, der skænkede en fodbold og 

Værkstedsfunktionærforeningen, der 

gav en håndbold.



  

Vi håber, at lokalerne vil blive flittigt 

brugt. Af aktiviteter er der bl.a. dart, 

billard, bordtennis, motionscykel, roma- 

skine m.m. 

Bestyrelsen arbejder på, at der skal 
være en fast daglig åbningstid efter 
fyraften; men indtil da - kontakt en fra 

bestyrelsen, så lokalet kan blive åbnet. 

Bestyrelsen 

   
FEST 
ak ak ak kk 

Med vanlig styrke arrangerede idræts- 

klubben igen sin årlige fest i selskabs- 
lokalerne. Uhm - Uhm… her har vi det 

godt, lød det fra bordet, med et tal- 

stærkt fremmøde af lærlinge, da det 

perlende hvide skum nåede næsetippen. 

Traditionen tro var der pokaler til klub- 

mestrene, kæmpe gavespil, gavekort 

samt lambada-show. 

De 75 sportsgæster fik en aften med 
tryk på, afsluttende med "mor Else's" 
skipper labskovs som natmad. 

God jul & vel mødt næste år. 

Festudvalget 
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MED SU PÅ VESTKRAFT 

   
Torsdag den 1. november 1990 var jeg 

så heldig at se projekt Vestkraft. Det 

skete sammen med Samarbejdsudval- 

get. Muligheden opstod, da SU-mødet 

pludselig manglede en sekretær. Mødet 

skulle holdes i bussen nedover, og da 
Pia desværre blev forhindret, måtte jeg 

træde ind i stedet. At tage referat (ikke 

mindst i en bus) er ikke lige min stærke 

side; men med de andres hjælp gik det. 

Jeg har haft lidt med projekt Vestkraft 

at gøre. I indkøbsafdelingen har jeg 

købt nogle materialer ind til projektet, 

og jeg har da også set tegninger til 

projektet. Men jeg må nok sige, at min 
viden omkring projektet var ret be- 

grænset. Derfor var det meget fint at 
komme med ned og se det i "fuld fi- 

gur". 

Det var STORT. Der var stadig kæm- 

pestilladser til at holde det hele samlet, 

og man følte sig meget lille, når man 
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stod ved siden af, Da mine øjne ikke er 

vant til at se på tegninger og derved 

ikke kan overføre disse fra tegnebordet 

til virkelighed, var det hele lidt forvir- 

rende. Men mange af SU-deltagerne 

var flinke til at komme hen og forklare, 

hvad vi så, og hvilken funktion det 
havde i den samlede helhed. - Det siger 

jeg mange tak for. 

Turen hjem gik også fint. Min funktion 

som sekretær var jo slut, så enten kun- 

ne man slappe af - sove lidt måske - 

eller man kunne slå tiden "ihjel" foran 

videoskærmen og more sig over at se 

mændene "slå større brød op end de 
kunne bage". 

Det var en spændende tur, og person- 

ligt mener jeg, det er meget fint at 

kunne forene det nyttige - afholdelse af 

SU-mødet - med det fornøjelige. 

Mette F. Rasmussen 

 



  

Julekonkurrence 

I anledning af åt det snart er jul synes 

redaktionen, at vi skal have lidt jule- 

sjov. 

Gæt teksten tilnedenstående vittigheds- 

tegning og vær med i lodtrækningen om 

3 x 1 flaske rødvin. 

  

Opgaven skal være redaktionen i hænde 

senest torsdag den 10. januar 1991. 

Vinderen offentliggøresi næste nummer 

af OBS. 

NORDEN D 
INTERNT PERSONALEBLAD 

  

  

V: Vi 

Finn van Hauen 

ionsu 

Villy Jacobsen 

Lotte Jul Jensen 

Hanne Peters 

Dorte Schou 

Arne Nielsen 

Bjarne Maylann Pedersen 

Henning Thier Larsen 

e ions etæ 

Pia Helene Madsen 

KRKK 

Stof kan offentliggøres under mærke, 

men redaktøren skal kende indsen- 

derens navn og afdeling. 

kik 

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt 
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FERIE 1991 

Ferie i 1991 er fastsat som følger: 

Arbejds- Udbetalte 

dage dage 

Uge 28-29-30 15 18 

21. december 0 1 

23. december i 1 

24. december 1 1 

27. december 1 1 

28. december 0 1 

30. december 1 1 

31. december 1 1 

Til fri disposition ES 5 

25 30 

I tilfælde af at man er forhindret i at 

afholde ferie i uge 28-29-30, vil man 

forsøge at finde anden feriemulighed 

herfor. Begrundelse og eventuel andet 

ønske skal aftales med vedkommendes 

værkfører senest 1991-03-01. 

Der gøres opmærksom på, at hoved- 

ferien (3 uger) skal være afholdt i tiden 

fra 1991-05-02 til 1991-09-30. Resteren- 

de ferie skal være afholdt inden 1992- 

05-01. I tilfælde af at disse regler ikke 

overholdes, vil feriepengene dækkende 

ikke afholdte dage blive udbetalt til 
Feriefonden. Ferie: 

 


