
Nr. 1 - april 1991 MASKINFABRIKKEN 

== NORDEN 

Mølledrejebænken som NORDEN nu har overtaget. 

På billedet vises en cementmølle, der er ved at blive drejet af.  



Regnskab 1990 

LEDER: 

Ved vor julesammenkomst i kantinen 

forventede vi lidt optimistisk et over- 

skud på 4 mio. kr. 

Det nåede vi godt nok - før renter, som 

vel blev noget større end forventet, 

samtidig med at resultatet påvirkedes af 

enkelte fejlslagne ordrer, et generelt 

skred i fortjenesten mod slutningen af 

året og en stigning i vore indirekte 

omkostninger. 

Det opnåede nettooverskud på godt 2,6 

mio. kr. er alligevel tilfredsstillende, 

samtidig med åt vore balance- og likvi- 

ditetsforhold er særdeles sunde. 

Der er i 1990 i nyanlæg investeret ialt 

3,7 mio. kr. mod afskrivninger på ca. 

det halve. 

el. 
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I 1991 forventes et uændret aktivitets- 

niveau i vore traditionelle forretnings- 

områder med en indtjening på samme 

niveau som for 1990. 

Vi planlægger desuden i år at investere 

ialt 35-40 mio. kr. - hvoraf den nye 

sværgodsfabrik sluger mere end 30 mio. 

kr, - og vort nye EDB-system koster 2 

mio. kr. - Så der skal godt nok passes 

på! 

Tak for det pæne resultat! 

På bestyrelsens vegne 

Jesper E. Skade-Rasmussen 

"Intet tab bør ramme os, 

som kan undgås ved rettidig omhu". 

A. P. Møller, 

Skibsreder 

"Det første trin" 

På billedet til venstre ses Arnoldi-skulpturen 

"Det første trin", som NORDEN modtog den 

21. januar 1991, Skulpturen blev givet som en 

påskønnelse af den indsats NORDEN har ydet 

i forbindelse med" Metalindustriens Lærlin- 

geudvalgs kampagne for at skaffe lære- og 

praktikpladser. NORDEN har i 1990/91 ud- 

videt sin lærlingestab fra 16 til 28.



Etablering af sværindustriel tykpladeproduktion 

på NORDEN 

NORDEN investerer 35-40 mio. 

kr JOSF: 

Som led i en strukturtilpasning lukkede 

FLS Maskinteknik i Valby i begyndel- 

sen af året sin tykpladeproduktion, der 

bl.a. omfattede produktion af ovne og 

cementmøller til cementfabrikker samt 

diverse andre tykpladeprodukter. 

Det er nu lykkedes, efter megen imøde- 

kommenhed fra FLS, at sikre fortsæt- 

telsen af denne produktion på NOR- 

DEN. 

NORDEN overtager alle maskiner, 

hjælpeværktøjer, dokumentation og 

flere nøglemedarbejdere. Af særligt be- 

mærkelsesværdigt udstyr er den meget 

store valse fra Boldrini, som i 4 meters 

bredde kan valse stålplader op til ca. 
200 mm tykkelse. Denne valse er den 

største og mest kraftfulde i hele Nord- 

europa og vil med et slag placere NOR- 

DEN blandt sværvægterne inden for 

forarbejdning af pladekonstruktioner. 

Også den store 100 tons portalkran fra 
Valby vil blive flyttet til NORDEN og 

vil komme til at køre fra hal P og et 

lille stykke ned mod havnen. Kranen er 

ca. 32 meter bred og har 15 meter til 

krog, og den vil komme til at præge 

arealet og de produktionsmuligheder, 

som NORDEN får. 

I forvejen er NORDEN begunstiget af 

sine meget fine pladsforhold og havnen, 

og det er ledelsens overbevisning, at 

NORDEN dermed afgørende kan skabe 

sig en strategisk styrke indenfor store 

og/eller svære konstruktioner. 

Til at huse den nye produktion vil blive 

bygget en hal på 26,5 meters bredde, 

ca. 15 m høj og med 10 m til krog og 
små 100 m lang. Længden er således 
som hal P, men bredde og højde ca. 

50% større. Hallen vil, med den viden 

der er i skrivende stund, blive placeret 

fra medarbejdernes parkeringsplads ved 

hal S og ud mod havnen (se skitsen 

næste side). Der vil blive kranbaner ud 

af hallens ender til indtag af plader og 

lagring af færdigprodukter. Kranerne vil 

formentlig blive 1x30 tons, 1x50 tons 

og 2x40 tons. 

Der påregnes, også i skrivende stund 
produktionsstart den 1. november 1991 

og indvielse på NORDEN's 93 års 
fødselsdag den 12. november. Det er 

store mængder af faciliteter (kontor, 

medarbejderfaciliteter og produktions- 

arealer), der skal bygges. Maskiner skal 

flyttes, medarbejdere der skal oplæres
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og ansættes, samt ordrer, der skal for- 

handles. 

NØRDEN har allerede fået og får gi- 

vetvis en hel utrolig hjælp fra FLS Ma- 

skinteknik, hvor medarbejderne dér har 
det største ønske, om at NORDEN får 

succes med projektet. Dette har bl.a. 

den konsekvens, at NORDEN får lov 

til at bruge maskinerne i en overgangs- 

periode, medens de endnu står i Valby, 

således at NORDEN allerede fra dags 
dato kan betjene kunderne i begrænset 

omfang, og der ikke skabes et unødven- 

digt hul i kundebetjeningen. 

Allerede i 1992 vil NORDEN forment- 

lig kunne nå en merbeskæftigelse på 50 

mand, som stiger i årene efter. 

  

Som en ekstra lille krølle på historien, 

overtager NORDEN ligeledes afbalan- 
ceringsudstyr til ventilatorer op til ca. 6 

meter, og det er håbet, at der også her 

er basis for en merproduktion, - delvis 

inden for NORDEN's nuværende for- 

retningsområde. 

Og så burde det vel lige i forbifarten 

nævnes, at NORDEN før 1. november, 

- måske allerede før sommer, vil blive 

ISO 9002 certificeret (omtales andet 

steds i bladet, red.). Ligeledes investe- 

res der i nye edb-styringssystemer til 3 

mio. kr. med projektopstart i april 1991 

og projektslut i efteråret 1991. Der 
bliver nok at tage fat på for alle i den 

kommende tid! 

Finn van Hauen 
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NORDEN's "første-dame" 

  

For første gang i NORDEN's historie 

er der ansat en kvindelig medarbejder i 

produktionen. 

Susanne Jensen blev ansat som truck- 

fører den 25. februar 1991. Truck-certi- 

fikatet har Susanne erhvervet sig gen- 

nem HK Modul-Data. 

Susanne fortæller, at hun, af venner og 

familie, blev stærkt frarådet at starte i 

en så mandsdomineret virksomhed, 

som NORDEN unægtelig er. 

Følgelig var Susanne meget nervøs, da 

dagen endelig oprandt; men blev be- 
hageligt overrasket over den gode mod- 
tagelse, den store hjælpsomhed og den 

gemytlige omgangstone, der hersker i 

værkstederne. 

Vi vil hermed byde Susanne hjertelig 

velkommen og kan desuden fortælle, at 

der pr. 1. april 1991 er ansat 2 kvindeli- 

ge lærlinge i henholdsvis hal D og hal 

N. 

Arne / Lotte 

- Er det sandt, at mænd altid tænker på piger? 

- Ørk nej, men n å r de tænker, er del på 

piger!



Michael's svendeprøve 

Fredag den 15. marts var der afslutning 
på Teknisk Skole, hvor Michael Ørvad 
Jensen's svendeprøve blev bedømt af 

skuemestre. 

Prøverne bestod af 3 opgaver - en ha- 

vetromle, en mindre jernkonstruktion 

samt en tyndpladeprofil. 

Svendeprøverne er lærlingens ejendom, 

så efter bedømmelsen blev prøverne 

transporteret til NORDEN's lærlinge- 

værksted (svejserum) for videre ud- 
forskning af bl.a. 3 første års lærlinge, 
der i øjeblikket er på ugekursus i svejs- 

ningens mysterium under Bjarne's 

kyndige bevågenhed. 

RK 
MK 
åd      

Bedømmelsen af svendeprøver udløser 

nogle karakterer efter 10 skalaen. 

5-7 = bestået 

7-9  = veludført 

9-10 = særdelse veludført 

Officielt bliver karakteren af svendeprø- 

ven ikke givet før lærlingen er udlært 

(hvilket for Michael's vedkommende er 

3/7-91, red.). 

Billedet viser at Michael er tilfreds med 

resultatet, hvilket han også har grund 
til at være. Spørgsmålet er om skalaen 
burde udvides. 

Tillykke Michael 

lærlingeudvalget



Eksporttekniker - Hvad er det? 

NORDEN har i foråret ansat en 

praktikant - Jakob - i kvalitets- 

afdelingen. Praktiktiden her på 
fabrikken vil vare til medio juni. 

OBS har spurgt Jakob, om han 

vil fortælle om sin uddannelse. 

Uddannelsen er meget ny. Den blev 

oprettet i Odense for ca. 10 år siden, og 
i København har den fungeret i kun 4 
år. 

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen er af 4 års varighed, op- 
delt på 8 semestre. Semestrene 1, 3, 5 

og 7 er teoretiske og foregår altså på 

skole. I København bliver undervis- 

ningen varetaget af Teknisk Skole og 

Købmandsskolen. 

Semestrene 2, 4, 6 og 8 er praktiske og 
foregår i danske eksportorienterede 

virksomheder. 

I sin tid blev uddannelsen oprettet, 

fordi man i erhvervslivet mente, at der 

var behov for sælgere, der ikke blot 

havdeen teoretisk/akademisk baggrund, 

men også kendte til bearbejdsnings- 

metoder og maskinarbejde, og at man 

derigennem havde et teknisk kendskab 

til produktets opbygning. 

Således var FLS en af de virksomheder, 

der var med til at igangsætte uddannel- 
sen. 

Men, hvad lærer vi om? 

På 1. semester er man næsten udeluk- 

kende på Teknisk Skole, hvor man 

lærer at dreje, fræse, svejse osv., - altså 

kort og godt at arbejde med jern og 

metal. 

Det 2. semester er man i praktik for 

første gang, og det er derfor forskelligt, 

hvilke erfaringer man der drager. 

I mit eget tilfælde faldt det således ud, 
at jeg fik praktik for FLS i Brasilien, 

hvor jeg arbejdede på en maskinfabrik, 

primært i forberedelsesafdelingen. 

Det var meget spændende og samtidig 

en god forlængelse, af det jeg havde 

lært på Teknisk Skole. - Og så er det et 
fantastisk dejligt land med fodbold, sol 

og samba, men det er vist en anden 

historie! 

På 3. semester er ingredienserne teg- 

ningslæsning, CAD/CAM - tegning og 

driftsøkonomi på Teknisk Skole, mens 

Købmandsskolen underviser i teknisk 

engelsk og tysk samt EDB. 

Jeg er nu igang med 4. semester, og det 

er derfor begrænset, hvad jeg kan for- 

tælle om de efterfølgende perioder.
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Men generelt gælder der for den sidste 

halvdel af studiet, at økonomi og er- 

hvervsjura er de væsentligste fag. 

Beskæftigelsesmuligheder? 

Det er meget svært at spå om beskæfti- 

gelsesmulighederne, netop fordi uddan- 

nelsen er så ny. Een ting er dog sikker; 

det er meget svært at finde praktik- 

plads. Dette er nemlig ikke noget, som 

skolen står til ansvar for. 

   
Umiddelbart kan det lyde ret flot med 

alle de fag vi har; men efter min me- 

ning er der en ulempe ved det - kend- 

skabet til diciplinerne bliver for perifert. 

Bl.a. derfor kan det være en god idé 

senere at finde en niche, som man kan 

specialisere sig indenfor. 

Mine egne forventninger går således i 

retning af, at jeg via mine sproglige/ 

kommunikationsmæssige  kvalifika- 

tioner engang vil ende som eksportsæl- 

ger, og derigennem måske at rejse i 

forbindelse med arbejdet. 

Af uddannelsen forventer jeg mig me- 

get de sidste 2 år, for selvom det har 

været lærerigt at arbejde på værksted, 

må jeg erkende, at teoretiske opgave- 
løsninger i højere grad har min inter- 

esse. Og netop opgaver i salg og marke- 

ting bliver der efter sigende nok af på 

den sidste del af studiet. 

  

| bem 40 
Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at 

sige tak for den modtagelse, jeg har 

fået i kvalitetsafdelingen, og det er rart, 

at der er nok at tage fat på med ISO 
9002, hvilket jo også giver mig et vist 

indblik i arbejdsrutinerne på NORDEN, 
og firmaet som helhed. 

Jakob - QA



Projekt DS/ISO 9002 

Som omtalt i OBS nr. 1, har ledelsen på 

Maskinfabrikken NORDEN Aktiesel- 

skab besluttet at indføre et kvalitets- 

styringssystem i henhold til DS/ISO 

9000 standarden. 

DS/ISO 9000 serien er opdelt i DS/ISO 

9000, 9001, 9002, 9003, 9004. 

9000 og 9004 giver retningslinier for, 

hvilken standard man skal vælge, og 

hvordan man skal håndtere den. 

9001 er virksomheder, som har pro- 

duktion og udvikling. 

9002 er for virksomheder med produk- 

tion og 9003 er beregnet til virksom- 

heder med handel og service. 

Den standard vi har valgt, og som 

passer til NORDEN, er DS/ISO 9002. 

Vores DS/ISO 9002 projekt har vi delt 

op i 3 faser: 

Opklaringsfasen 

Implementeringsfasen 

Certificering 

Opklaringsfasen er, hvor vi tilpasser de 

eksisterende arbejdsrutiner og proce- 

durer, som er beskrevet, med hvad der 

foregår i virkeligheden, og hvad stan- 

darden kræver. 

Når vi beskriver de daglige arbejds- 

rutiner, forsøger vi at ændre mindst 
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muligt på dagligdagen og alligevel leve 

op til det, standarden kræver. Op- 

klaringsfasen forventes færdig medio 
april måned, 

Implementeringsfasen er den fase, hvor 

vi skal lære at bruge de rutiner og pro- 

cedurer, som er udarbejdet i opklarings- 

fasen. Alle medarbejdere vil få infor- 

mation om kvalitetssikringssystemet og 

en grundig instruktion om, hvordan de 

skal bruge de nye procedurer, og hvad 

de eventuelt bliver nødt til at ændre. 

Implementeringsfasen starter medio 

april og forventes færdig medio juni. 

Certificering er den afsluttende fase, 

hvor et eksternt organ kommer og 

laver audit (gennemgang). Det certifi- 

ceringsorgan, vi har valgt, er Bureau 

Veritas. Certificeringsforløbet strækker 

sig over 3 dage, hvor 2-3 autitører 

gennemgår vores kvalitetsprocedurer og 

ser, om vi følger de procedurer, vi selv 

har beskrevet. Certificering bliver sidst 

i maj måned. 

Hvorfor DS/ISO 9002 

Nogle mener nok, at et kvalitetssik- 

ringssystem kun er til for at gøre hver- 

dagen mere besværlig for dem. Men 

hvis man vil bruge systemet, kan man 

undgå mange af de daglige problemer 

som f.eks.: reklamationer - fejl der 

opdages for sent - forskelligt syn på
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kvalitet - manglende kendskab til krav 

og mål - og meget andet. 

Endvidere er der de eksterne krav. 

Mange kunder kræver, at man har et 

kvalitetsstyringssystem, og man kan 

overhovedet ikke komme i betragtning 

til at give tilbud uden et system. Så når 
vi er blevet certificeret, er vi godt ru- 

stet til at tage konkurrencen op. 

Men for at projektet kan gennemføres, 

er det nødvendigt, at alle medarbejdere 

deltager positivt og aktivt. Uden alle 

medarbejderes deltagelse kommer et 

kvalitetsstyringssystem aldrig til at 

fungere. 

Lad os alle gøre en god indsats for at 

vores fælles mål skal lykkes. 

Preben Jensen 

kvalitessikringschef 

  

Nyt fra SIK 

Sikkerhedsudvalget afholdt møde ons- 
dag den 27. februar kl. 15.10. 

Det interne stilladsregulativ er ved at 
være færdig og vil snarest blive hængt 

op på opslagstavlerne. 

I sidste kvartal har der været 11 ar- 

bejdsskader og 4 øjenskader. 

Sikkerhedsudvalget gør opmærksom på, 

at hvis der er tvivl om, hvor omfatten- 

de skaden er, SKAL folk sendes på 

skadestuen. 

Der har i denne periode været et par 

uhensigtsmæssige arbejdsulykker med 

lærlinge. Sikkerhedsudvalget vil tage 

sagen op med lærlingeudvalget, som 

bedes sørge for at lærlinge bliver instru- 
eret om sikkerhedsforholdene her på 

fabrikken og specielt på Rørdal. 

Erling Jacobsen har haft kontakt med 

chefen for arbejdstilsynet, der besøgte 

NORDEN den 18. marts. I denne for- 

bindelse blev der holdt et fyraftensmø- 

de, hvor emnet var en generel infor- 

mation om arbejdstilsynet. 

Dorte Schou 
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Generalforsamling Klub NORDEN 

Klub NORDEN (SID) afholdt general- 

forsamling den 1. februar 1991. 

Efter godkendelse af regnskabet, som 

viste et rimeligt resultat, gik man over 

til bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning 

De bebudede forbedringer i løn og 

arbejdsforhold lader vente på sig. 

Fornyelsen af materiellet foregår ikke i 

den takt vi kunne ønske os. Ledelsen 

har måske andre planer? 

Der arbejdes fortsat meget over, og 

man måtte undvære varme i malerhal- 

len i en lang periode, lige da vi havde 

mest travlt - hvorfor nu det? 

Montagearbejde udføres af færdigmale- 

de emner, hvorved man skal bruge 

mange timer til at udbedre skader efter 

ødelæggelse af malingen. Informationen 

til malerne bør forbedres, således at 

man undgår disse problemer. 

Hvem står for, at underleverandører 

leverer til tiden? Varerne leveres i sid- 

ste øjeblik på NORDEN. Hvorfor le- 

verer værkstederne varen for sent til 

maling og forsendelsesafdelingen? Mon 

ikke der mangler en produktionsleder? 

Ledelsen har nedsat et udvalg til at se 

på disse problemer, som kun består af 
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ledende funktionærer/værkførere, lad os 

håbe at de finder nogle holdbare løs- 

ninger, som vil gavne fabrikken som 

helhed, og ikke bare lappeløsninger som 

vi plejer. 

Transport 

På transportområdet kan vi se, at ma- 

teriellet bliver meget dårligt vedlige- 

holdt. Vi håber, at man vil indkøbe nyt 
materiel, så arbejdsskader undgås om få 

år. 

Der er nogle tiltag i gang for at forbed- 

re transportvejene; men den sag er 

blevet forsinket af Aalborg Kommunes 

miljøafdeling. Det er noget om depo- 

neringsafgifter, så pyt med arbejdsska- 

der, selvom det måske vil koste kom- 

munen mange penge i fremtiden. 

Samarbejde mellem afdelingerne 

Samarbejdet mellem afdelingerne fun- 
gerer, så man skulle tro, at vi arbejdede 

på tre fabrikker - hvorfor mon? Hvorfor 

kan materiel, som ikke udnyttes i en 

afdeling, ikke overflyttes til en anden? 

Dette forhold, plus andre tilfælde, ska- 

ber ikke forståelse for, at vi arbejder på 

een virksomhed. Fremtiden ser ikke 

lysere ud, da man kan forudse kortere 

leveringterminer, samtidig med at de 

ting vi laver bliver større.
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Overenskomstforhandlinger 

Om de kommende overenskomstfor- 

handlinger, ser vi, at CO-Metal har 

solgt de krav vi stillede fra vor klubs 

side, så vi skal nok gøre, som vi altid 

har gjort, forhandle lokalt med virk- 

somheden om vore lønforhold. 

Statistikken viser, at forskellen er ble- 

vet større mellem faglærte og ufaglærte 

på fabrikken siden sidste generalfor- 

samling. Dette skyldes i en vis udstræk- 

ning akkordsystemet hos de faglærte. 

Derfor må oplægget til den kommende 

lokalforhandling være, at vi skal finde 

et system, hvor vi sikrer os, at forskel- 

len ikke bliver større. 

Vi kan ikke forstå, at der er blevet flere 

smede ansat; men ikke flere SID'ere på 

fabrikken. Hvis smeden laver mere, så 

gør vi det nødvendigvis også - men 

uden at det belønnes, så dette problem 

skal løses. 

Efter en diskussion om afspadseringsbe- 

løbet, blev det vedtaget at fastholde den 
nuværende aftale. 

Med de faldne bemærkninger blev be- 

styrelsens beretning godkendt. 

Orientering fra diverse udvalg 

Sikkerhedsrepræsentanten orienterede 

om, at man havde konstateret manglen- 

de sikkerhedsliner ved reparation i hal 

S. Mærkning af emner med vægt fra 

hallerne kunne være ønskeligt. 

Kantineudvalget orienterede om det 

nye baderum for damer, som nu er 

færdig efter meget besvær, da mange 

ville have indflydelse på udformningen. 

Generalforsamlingen var enig om, at 

det var positivt med flere varer i kanti- 

nen. 

Valg af bestyrelse 

Herefter gik generalforsamlingen over 

til valg af bestyrelsesmedlemmer. De 

personer, som var på valg, genvalgtes. 

En revisor ønskede ikke genvalg, da 

han forventer at gå på efterløn inden 

sin valgperiodes udløb. Nyvalgt blev 

Lindegård Thomsen. Nyvalgt revisions- 

suppleant blev Bo Poulsen. 

Generalforsamlingen sluttede i god ro 

og orden. 

Efter generalforsamlingen deltog klub- 

bernes medlemmer i en skovtur, som 

afsluttedei NORDEN's selskabslokaler, 

hvor der blev serveret små lune retter 

og lidt våde varer. 

Alt i alt en god generalforsamling med 
mange fremmødte. 

På bestyrelsens vegne 
Arne Nielsen 
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Personalia 

25 ÅRS JUBILÆUM UDLÆRT 

  

Smed Richard Willy Jespergaard fejrede 

fredag den 26. januar 25 års jubilæum. 

40 ÅRS JUBILÆUM 

    Æ gr 

ED 
nx ar 

Værkfører Erling Lyngby Jensen kunne 
onsdag den 27. februar fejre 40 års 
jubilæum. 

i 
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1991-02-02 Morten Jensen, plade- og 

konstruktionssmed. 

NYANSATTE PÅ NORDEN 

Bent Jørgensen, økonomidirektør 

Jacob Strøbech, praktikant QA. 

Peter Christensen, smedelærling. 

Kenn H. Pedersen, smedelærling. 

Brian Madsen, smedelærling. 

Tina Rasmussen, smedelærling. 

Helle Eriksen, maskinlærling. 

Eva M. Christensen, kantinemedhjæl- 

per. 

Henning Larsen, medhjælper.



  

Håndbold 

Nu er håndboldturneringen "godt" 

overstået. Sejre blev der ikke mange af, 

men resultaterne blev bedre for hver 

gang vi spillede, så de andre hold må 

være glade for, at turneringen er slut, 

for med et par kampe mere, ville vi 

helt sikkert have fået EN ægte sejr 

hjem. 

Men alt i alt har vi haft nogle sjove 

timer sammen. 

Hanne Peters 

kd 

VINDERE AF JULEKONKUR- 
RENCE 

I OBS nr. 2 havde vi en julekonkurren- 

ce; 

Opgavens løsning: 

Nu har jeg kigget grundigt på alle pla- 

neterne, og der er såmænd lige så umu- 

ligt at være som her på jorden. 

Vindere blev: 

Henry Pedersen 

Svend Aage Nielsen 

Jens Vagner Nielsen 

  

NORDEN D 
INTERNT PERSONALEBLAD 

  

nsy vend tør 

Finn van Hauen 

Redaktionsudvalg 

Villy Jacobsen 

Lotte Jul Jensen 

Hanne Peters 

Dorte Schou 

Arne Nielsen 

Bjarne Maylann Pedersen 

Henning Thier Larsen 

Helene Godtliebsen, foto 

e jonsse 

Pia Helene Madsen 

ene 

Stof kan offentliggøres under mærke, 

men redaktøren skal kende indsende- 

rens navn og afdeling. 

krk 

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt 
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Information fra Sygekassen NORDEN 

Vedtægter for hjælpefonden NOR- 

DEN: 

9
 

. Ved 

. Hjælpefondens formål er, at yde 
tilskud til de almindelige sygedag- 

penge ved tilskadekomst på arbejds- 

plådsen. 

. Medlemmer af fonden er samtlige 

timelønnede medarbejdere på NOR- 

DEN, undtaget er kontraktansatte 

lærlinge. 

. Fondens midler kommer fra et kon- 

tant indskud fra firmaet + kr. 0,03 

pr. time pr. medarbejder i året 1990. 

. Dér vil ikke blive udbetalt tilskud for 

de første ti arbejdsdages fravær. 

. Der vil højst blive udbetalt tilskud i 
26 uger pr. tilskadekomst. 

Ved længerevarende fravær tager 
bestyrelsen stilling i hvert enkelt 

tilfælde, om evt. forlængelse af udbe- 

talingsperioden. 

. Tilskuddet fastsættes som differencen 

mellem medlemmets sidst kendte 

personlige  KVARTALSFennemsnit 

og normalt udbetalte sygedagpenge 

d,d. med et fradrag på 50%. 

tilskadekomst rettes henven- 

delse til kasseren, som indhenter 
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10. 

11. 

oplysninger om løngennemsnittet 

høs lønningskontoret, samt kon- 

trollerer indsendelse af ulykkes- 

rapport hos afdelingskontoret, hen- 

holdsvis SID'eller METAL. 

Retten til tilskud bortfalder 14 dage 

efter arbejdets genoptagelse. 

Udbetalingen følger lønperioden 

efter underskrift af "tro og love 

erklæring". 

Det udbetalte tilskud skal, såfremt 

medlemmet får fuld dækning for 

tabt arbejdsfortjeneste, tilbagebeta- 

les fonden. 

Uberettiget tilskud skal tilbagebe- 

tales fonden og kan om nødvendigt 
inddrives gennem lønningskontoret 

og evt. afdelingerne. 

Fondens anliggender varetages af 

Sygekassen NORDEN's bestyrelse 

på fem medlemmer. 

Fondens højeste myndighed er Sy- 

gekassen NORDEN's generalfor- 

samling. 

. Fondens love og bestemmelser kan 

ikke indankes for nogen ret eller. 

domstol . 

Bjarne Maylann


