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1. AarqaVlg
Hermed foreligger PAPÆSKENS første Nummer e
En Nødudgave desværre - grundet pas Strejkeno
Meget Stof har maattet udgaap fordi Bladet
nu "rotaprintes"~ men vi har foretrukket
denne Udveje fremfor stadig at udskyde Bladets
Fremkomst g til Strejkens Ophøro
Opmærksomheden henledes paaD at Bladets
Stof er skrevet for over 2 Maaneder sideno
===0---
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Foreningens Starto

Paa en Skovtur sker saa mange Ting - og det gjorde
der ogaaa paa Skovturen 'l Landevejskroen ei.dste soæme r , Her
blev Bolden om en Personaleforening givet op og 1 Løbet af
faa Maaneder havde et Arbejdsudvalg bestaaende af Medarbej~
dere fra Selskabernes forskellige Afdelinger udarbejdet et
Forslag til Foreningens Vedtægtero Disse Vedtægter skulde
forelægges og eventuelt godkendes paa en stiftende General=
forsamling den 130 September 19469 men da der jo altid bliver Brand paa en Generalforsamling blev man ikke færdige
med Vedtægterne denne· Aftenp og man maatte derfor indkalde
til en ekstraordinær Generalforsamling den 90 Oktobero Her
lykkedes det at opnaa nogenlunde Enighed, og de Vedtægter som
i Dag staar trykt i Foreningens lille L01bog blev godkendto
At starte en ny Forening er ikke nogen let Opgave og det er
derfor naturligt g at jeg her benytter Lejligheden til at takke Arbejdsudvalget for den Indsats~ det har gjorto
Dette er i korte Træk lidt om Foreningens Start» og da
den nu er en Realitet dukker Spørgemaalet Opg nemligø hvad skal
Foreningen eaa foretage sig? Jag det fremgaar af Foreningens
Formaalsparagraf
der bloao gaar ud paa, at dens vigtigste Opgaver er at varetage Medlemmernes fælles Interesserp det være
sig økonomiske som fagliseø at etablere et godt Forhold imellem Personalet og Ledelsen samt paa alle Punkter at virke oplysende overfor Personaleto Disse Linier rummer som De sikkert
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vil kunne seD e~ kolossalt Program o Bestyrelsen-bar
mento
at det første som skal behandles er visse Forhold vedrørettd
de faglige og økonomiske Interesser p og man har dertor haft
Køder med Selskabernes Ledelse~ angaaende Selskabernes Tilo.
skud til Foreningenv pens10naforslkringeng Interessekontoret
samt Spørgsmaal om ledige st111ingerø Angaaende disse Punke
ter henvises til særlige A~tiklet i åladeto Endvidere har
man drøftet Afholdelse af li'etlterll og det kan her OplYS8SD at
man har v.edtaget at afhold.e 2 Fester om Aåret o en Sommerfest
og en Vinterfesto
Endvidere paatænker Bestvrelsen at lade et Udvalg
arbejde med visse Idrætsproblemerø saaledes at Medarbejderne
kan faa Anledning til at dyrke S~ort saasom Badminton Gymna
stik og Haandboldo Skuld~ der blandt Medlemmerne være nogla
som kan være Bestyrelseri behjælpelig ~ed at tøre d.enne Tanke
ud i Livet& vil vr sætte stor Pris hetpaao Det tunde nemlig
være morsomt o at vi i Lighed med andte store SelSkaber kunde
deltage i forskellige Id~ætBkonktirtenderø h.ilket Jo afgjort
vil være en Reklame tor saavel vor Forening som Selskabern~b
I den Tid Foreningen bat eksisteret har vi haft 2
Foredrag nemlig et om Pensionsfora1kringen og et om lnteresse
kontoreto Endvidere har Foreningen deltaget 1 e~ Fest SOm
Parsonalef'oreningen paa PHILIPS Fabrik arrangerede 1 November
Maanedø ligesom Medlemmerne i September og Oktober Maaned haVb
de Lejlighed til at erhverve Billetter'til nedsat Pris til
FIFFER Revnen og HORNB4iK Revueno Endelig art-angerede s .s .»,
en 27 Fe~r_y,ar en Fest paa PHWPS Fabr1Jt';
For at Medlemmerne kan følge med i det Arbejde der
gøres fra baade Ledelsen og Forenibgens Side er det Tanken
hver Maaned at udgive et Medlemsbl~dø og det kan med det sam
me f'astslaas at Ordet i clette Blad er frit for alle J4edlettlmeto
Det forventes at Medlemmerne vil gi~e sine Meniqger og Spørgs=
maal til Kende i Bladetv idet det jo nødigt skulde være saadanø
at kun nogle fas Medarbejdere fra Bestyrelsen og Redaktionen
skulde redigere dette aleneo
Indenfor en stor Koncern vil der altid opstaa en Mængde Forhold som berører et Personale påa enten den ene eller den
anden Jlaadeg og det er derfo.r af den allerstørste Betydning
for saavel Medarbejdere- som Ledelse at haVe en Personaleforee
nlng at støtte sig tilo Jeg kan med det samme sigeo at Selska=
bernee Ledelse har lovet Fo~eningert al den støtte den maatte
behøve og det kan trygt Biges~ at det er et Forbold9 som vi
skal være meget glade fora Lad det derfor være mig tilladt at
takke Ledelsen for den Imødekommenhed De har vist OSo
, Til Slut vil jeg udtrykke Haabet omp'at
samtlige Med=
arbejdere i saavel København som Pro.irtsen vil være Bestyrelsen behjælpelig med at løse de Opgaver Bom Tid efter anden
dukker 0po
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Herr Direktør NoBoSommerfeldt udtaler sig om PoAoPo

Redaktionen har ment at der i "papæsken"s første Nummer
burde være en Udtalelse af Herr Direktør NoBoSommerfeldt om
hans Syn pas Personaleforeningeno
En af vore Medarbejdere har derfor opsøgt D1rektørenv som
straks var rede og fortaltev"at PoAoPo ikke var den første Per='
sonaleforening indenfor Ph1lips~Koncernen9 han havde stiftet Be=
kend t akab me d , I Stockholm har der gennem mange Aar eksisteret
en Forening ved Navn "Philipskammeraterne"v hvis Arrangementer
Direktør Sommerfeldt flere Gange havde taget Del io Derimod
fandtes ~~r ikke nogen egentlig Personaleforening i Eindhovenv
sikkert'p~ Grund at de overordentlig mange Funktion~rerv der
findes delo Man har i Stedet en Afdeling for soc1al,For80~gv
som tag~:r;:_: sig af en hel Række af de Problemer v som naturligt
opstaar ~aa et Ste4. hvor saa mange Mennesker arbejder for den
samme Sa.g6 EndVidere findes der fo~uden en Række Speoialsko=
·lerv Po.1Yltlin1kv Sportsforening etc. etc. en Iil~titut10nv der
hedder "Ogtspanningsgebouw" = paa dansk saadan noget lignende
som "Fr1t~~sbygningno Her arranger~s~Underholdning af vidt
torskell~g Arto Der kan opføres Sk*Eispil og Operp.e vises Films
og afho~d~s Foredragv der er B1bli~tek og meget mereo Ydermere
er der ~~~er Krigen dannet et Samr,ad~ud~alge 'en'saakaldt
"Kern»9~det repræseriterer baade Arb~Jdere og 'unktionærero Denne "Kerri":bringer gennem "De vrlje"Ph~lip8 Koerier" et lille
Ugeb18d~ :Jtyt om Philips Fo rhold e P~!sonalenyt O q S o v. Organiaa=
tionen ~åger sig afakttlslle Spørgømåalo <len fo~midler til Eks-o
et Rationeringssystemv hvorved den enkelte ved Hjælp af sammensparede:Punkter kanlkøbe en Modtager~,'Her indskyder Direktør
Sommerfeldt~ et lignende Forde11ngssystem over~eJe8 forrosten
ogsaa be~e idet man" tænker paa att~~"at give Personalet Tilla=
delse til Køb af Modtagereo Selvfølgelig kun til eget Bruge
Personalet,er imidlertid her saa stqrtø at der maa foretages
en vis Rationering~ men dette Spørgsmaal vil antagelig Samraadsudvalget: t~~e opo"
Direktøren gør~en Pauseg og vi siger da:" Da Tanken om
Dannelsen af en Personaleforening l;llev;bragt paa. Bane ved Sommerfesten i "L,ndev~jskroen"9 gav De straks Tanken Deres T11=
slutning;, Da der he~sker Uklarhed amo hvorvidt'det var Forslags=
st11leren~'egen Idee vil vi gerne epørge Demvom Tanken var
fuldstænd~g ny for Dem?" "Tanken gm _ en Persona~eforening var
ikke ny for migo I Begyndelsen af K;rigen ventilerede jeg Spørgs~
maaletø der var imidlertid ikke Stemni~g for Sagen. Jeg havde
saa ti411gt som 1 19'9 søgt Oplysnirig om Personaleforeningen hos
Lauro Knudseno Efterhaanden blev det øjensynllgtQ at der var
Grobund' for Tanken& og Herr Eohart kom aaa før Personalefesten
og bad om min Tilslutning til et Forslago Resten kender vi alle."
At Peraonaleforeningen staar Direktør Sommerfeldt's "Hjerte
nære kan vi tydeligt mærke paa den Varme og Interessev Direktøren
lægger for Dageno
Direktøren fortsætter:" Jeg 'mener s~a sandeligt~ at Perso=
naleforeningen udfylder et Savnv og at den har sin store Berett1g~
else som Bindeledo ~ Samraadsudvalget tager yi jo Problemerne
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op til Drøftelseo saaledes er vi naaet til Enighed om at
ledige Stillinger ekal opslaas saaledes at Personalet er
orienteret og kan søge dem"o
"Ved det første Møde syntes Forening~ns Formaalsparagraffer lidt for radikale for nogle Medarbejdereo Hvad
mener De om Vedtægterne?" ".Jeg æaa 'sigeo at jeg menero at
det naturlige Virkefelt for Foreningen er alle Spørgsmaal
af fælles Interesse Politiko Fagforening og den enkelte
Persons rnsættelses~orhold maa være Personaleforeningen
uvedkommende o Naar der er blevet saa stor Tilslutning til
PoAoPop viser dette ogsaap at der er Grobund for Persona~
leforeningeno og samtidig mener jegg at det har varet den
helt rigtige Maadeu man har grebet Tingene an paa ved at
starte en saadan Firmaorgan1sationo"
Under disse Bemærkninger er Salgschef Svend Ras=
mussen kommet ind ad Døreno "Tror De den høje Beskæftigel=
sesgrad vil vare ·ved?" "Tjao sikkert hvis alle Kræfter
samarbejder vil det nok gaao Gennem Rationaliseringp cg
hYle Pengerigeligheden hører opo kan vi faa gode Forhold
fremovero"
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"Hvad med Kemisk Afdelings Fremtid?"
"Ber er der forskellige iovende Muligheder
kan Sløret ikke løftes ·for disseo"

p

men endnu

Meddelelsen om Direktør Erstad'~ evergang
til andet Arbejdsfelt antyder De store Udvidelser af vort
Arbejdsomraade er det for tidligt at komme ind paa her?"
"At der vil komme Udvidelserv er g1veto Der er
absolut ikke Tale om ~uftkastellero Foreløbig er vi i
Gang med Undersøgeleero Planlægning OoSøVa ikke alene paa
Ditlef's Omraade (Husholdn1ngemaekiner)p men ogeaa paa
andre Omraader har vi Opmærksomheden henvendto Hvad Hushold~
nlngemaskiner angaarv bliver der sikkert Tale om Fabrikation pas egnede Fabriker her i Landet o Det er dog et Arbejde paa meget lang Sigtv vi her er i Gang medo"
"Der er mange~ der menerg at Avancementsmulighederne her i Koncernen er daarligeo Hvad mener De?"
Direktøren bøjer 5ig ivrigt frem og siger:"det
kan jeg ikke forstanD tværtimod vil jeg sigeo her er jo
gode Arbejdsforholdo kort Arbejdstid og gode Lønningero
og ogsaa gode Avancementsmulighede~o ofte er det jo saadan naar vi skal have en Stilling besat ~t vi kigger
os forgæves rundt etter egnede Medarbejdereo"
"Der 51ge80 at PHILIPS nar givet Tilskud til
"'Kontorflakke" Annoncerne'o Er det en Hemmelighed?"
"Nejg afgjort nejo At vi har deltaget i Kam~
pagnen .kan vi bestemt godt være bekendto"
Man kan seo at det er et Spørgsmaal af stor Be~
tydning for Direktøreng vi her berørero Direktøren skifter Stilling i Stolen og slaar Baanden 1 Bordeto "Synes
De ikke selv at det maa være ærgerligt at se FOlkg vi
har haft under Krigeng oplærtg givet Skole OoSoVo
stikke
af for at faa 25 eller 50 Kro mere om Maaneden andre Steder? Sas meget mere somo at vi under den sidste Del af
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Krigen kunde have klaret os med mindre end de~ halve
Personaleo Vi beholdt Personalet, og saa belønnes vi ved,
at d.e stikker af o s«, den Kampagne har haft sin store

Berettigelse~ og ogsaa overfor Arbejderne har man forsøgt
noget lignendeo "Land og Folk" har jo Qgsaa bidraget,
og l{cKo" s Formand Gustav Petersen, har gjort si t til, at
skabe Kampagnens endelige Succes. Er det bedre nu? Ganske
afgjorte Det skyldes maaske Udviklingen, men Kamp~gnen
har sikkert Part herio Det er klart, at der man være en vis
Balance mellem Udbud og Efterspørgsel af .rbejdskraft, me~
Arbejdsløshed udover den sæsonbetonede, toEkso om Vinteren,
er ganske afgjort af det Onde.· Svend Ras~uB8en bekræfter'
denne Udtalelse .•
"Skal det nye Organisationskontor ogsaa beskæftige
sig med Personalespørgsmaal?" I Sverige er man jo meget'
inde paa "Rette Mand paa rette Plads". Direktøren tænker sig om og siger: "Det vil jeg bestemt ikke meneo Rationaliaeringskontoret skal kun beskæftige sig med Arbejdaproblemero Det maa være Peraonalechefens Opgave at
anbringe rette Mand paa rette Stedo PersonaleChefen skal
jo agsaa "planlægge" Funktionærens Fremtid pas lang Sigt,
idet han sørger fort at Funktionæren faar sin Uddannelse,
saa han senere er kommende Opgaver voksen.tf
p
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"Har De nogen Ønsker f,or Bladet?"
"Jap Je~ menero ~t ~lade~ ma~ blive et absolu~
frit Organ o hvor a~le vil kunne udfolde sig o saaledes a.t
det ved et Bundt og interessant Indhold maa blive et Binde=
led og virke fremmende paa Samarbejdeto Ikke mindst vil
jeg haahe, at Bladet maa komme regelmæssigt, og at det maa
faa samme Levedygtighed som Philips Nyt~ der udko. ~ar8te
Gang i 19340" .
Vi forlader Direktør Sommerfeldt i Forvisningen
om, at han er en Direktør P' der foretaar, at Funktionærer
ikke blot er Funktionærer men ogsas Mennesker ..
p
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Pas mange Slotte og Herregaarde findes der etter Sigende et Huaspøgelse o Vi har nu aldrig troet paa et a&adant V.~'~
sens Eksistens. Men forleden Aften, skete der noget, som ganske og aldeles br~gte os til at tro paa Spøgelser.
Med Undtagelse af vort Kontor laa hele Huset mørkt 08
stille heno Pludselig gasr Døren op, og en Person i "den kend~
te blaa Pakning" stod pan Tærskelen.
Medens Haarene rejste Øig paa vort Hoved, fik vi ffem~
mumlet: "Hvem er d\l?"ooooo "Jeg er
PHIPOFIAS FUP.
statsautoriseret Husspøgelse i Ejendommen Krystalpsssagen"&
Gamle Herr Fup satte s1~ ned og kom straks til at se mildere
ud hvorfor vi dristede 08 til at spørge ham, hvor han havde
holdt til9 siden ingen før havde set ham& Hvortil han svarede~
p
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at han havde boet i Demonetrationslokaletp hvor der var
eaa dejlig fredeligto da der aldrig kGm en Kundeo Men da
eaa Lenebar~n ~~dell4ads!n krævede og fik mere Lebeneraum
for sine A'rkiv~:r.e1l' o' som l Parentes bemærket. af Herl" FUP
~lev' over~rd~ht11g beundrede for deres Evner til at sætte
Posten ~o,rk~rt, v~k o: val;' han nød t til at flytteo
,
S'~a' 8'aglJ;:~; v~,~ "Det maa da. være svært at finde en
fredelig
Lejligped
:1" Dag o "
,
"Naah~,e' je'g har da ellers fundet dana"
. '"Hvor'" '.,:
"r·
,
.•....•••
"
~ 'e, f ~'J01 e, ~,Xeg, 'bo,l" nu
i Direktør Sommerfeldt' s nye Privatsekretærs
tGnt~ro"
•
, t ..
"Ja det mas jo ogsaa være et rart Sted?"
"A ah ja» naa r jeg først har vænnet mig til Duften
af hendes ,"Tamari Lavendel"o saa gaar det nok,"
"Onke;L. FUfp 'du maa da se og høre en MasselI naar
du usynlig ,k,ommer
rundt
,l hele Huset?,"
.
"Jap ,Jeg,kommer rigtignok en Masse rundt i Huset,
men jeg er jO,noget træt paa mine gamle Dage hvorfor jeg
kunde tænke mig at fas en Aandebil at køre rundt 1e og
hvis jeg ,sall ogsaa kund e .rae Firmaet til at<J betale Olie
og Benz1n vild~,4~t
være ligefrem dejligt."
"Har du ellers andet at ber~tte?"
"Nej ikke i Dago .100 forresten, Jeg hørte for no~
gen T~d~n at Fru Tr~lle ~g Frko Kofoed havde været 1
"Casino" og set "Tarzans HæYDo"o ITu ~rolle og Prk. &a
å
var bl'eve·t meget betaget o (Den yngste af de to Damer har
vist allerede
til stor Sorg for mangeo fundet sin Tarzan)o
Naat) det var et Sldespring Fru Trolle var virkelig meget "
betaget9 og vil du tro migg - forleden Aften Kontortid kom
jeg op i ASAS Demonstrationslokaleo og der svingede Fru Trol)
sig i de under Loftet ophængte ~sstofarmaturer og Neonrør,
cg Jeg kunde torstaa at disse,vældige fysiske Anstrengelser
kun skyldtes hendes Ønske om at være i Form til sit næste
Møde med Abernes Kongee Kro Tarzan himself"o
"Naa nu maa jeg bryde opo vi ses vel snart?"
Saa gik gamle PHIPOFIAS FUP o men i Døren vendte han
sig om og sagde med et Blink i øjet: "Har du forresten hørt
Steffensens sidste "søde" H1sto~ie om Konen der gik ned i
Loen •• o ••• oq.o.' 'Re~ten
behøver jeg vist ikke at fortælle, ~
de fleste PAP'er
sikkert
kender den."
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Nu hvor alle har faaet en Beskrivelse af vor Onkel
gamle PHIPOFIAS' FUP' i' den kendte blaa Pakning vil vi gerne her 1 Rubrikken i næ~te Nummer modtage Referater af de
Beretningere som han fremkommer IDQd naar man faar Lejlighed
til at slaa'en Sludder'af med hamo
p
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Kan vi ikke komme til Udland~t i Sommerferien?
•
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Det,er faktisk ikke for tidligt at tænke paaa hvor
man vil holde Sommerferie i AaTo lsær ikke~ hvis man vil til
. Udlandet;9 for ,der er uhyre mange Vanskeligheder a der skal 0-
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vervindesv før man kan sætte Foden paa fremmed Jord.
Den noksom bekendte Gevækst tillader jo kun alminde~
lige Turistrejser til Norge v og ogsaa hertil skal man
søge om Valutatildelingo Jeg har faaet den Tanke p om
ikke Personaleforeningen kunde arrangere Ferierejser til
foEkso Sverigev Norge Finland og maaske andre europæiske'1andeo At rejse til Udlandet kan nemlig lade sig gøre paa Clearingbasisg dovoso at en Svensker fo Ekso holder Ferie her i Landet for et Beløb stillet ·til Raadighed af en Danskero Maaske bor han ogsaa hos en dansk0
Families som han saa tager med hjem og har boende paa
rie hos sigo Han kan ogsas stille det Beløb til Raadig~
. hed for Danskere o der besøger Sv.erige o som svarer tilo
hvad. Svenskeren fik da han var 1 Danmark o Vi er sikkert
mange der gerne vil stille Penge og Værelse eller Lejlighed til Disposition for en Philips Medarbejder fra et
fremmed Land o mod at vi før eller senere ferierer i det
paagældende Land o Kan denne Sag ikke tages op af PAP'e
Bestyrelse snarest? For de eventuelle lykkelige bliver
der ikke alene Lejlighed til at lære fremmede Lande at
kendes men Ferieolearingen vil ogBaa give Lejlighed til
hvad der ikke har mindst Betydninge at Lær e vore Kamme=
rater og Kolleger i Søsterorganisationer at kendeo
Skal vi ikke allerede nu begynde at haabe paa at
Tanken af ?AP kan føres ud i Livet?
p
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npAPÆSKE
Redaktion vil meget gerne i Forbindelse med andre Personaleblade for gennem en regelmæssig
Udveksling at sikre sig eventuelle gode Ideer til Gavn
for Bladets Læsereo Kan De sætte os 1 Forbindelse med
andre Personaleblade. er vi Dem meget taknemmeligeo
"PAPÆSKENtts Redaktion bestaar af et Udvalg pas 4
Medlemmer nemlig: DAHLIN B0GEo HINRICHSEli og LUTZEN •
Bøge er Bladets "tekniske Direktør"e Lutzen Redaktionssekretæro
9
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Eventuelle Indlæg kano hvis man ønsker deto blive
optaget under Mærkeo Navnet paa Indsenderen maa dog opgives til Redaktioneno Alle anonyme Henvendelser gaar
lige i Papirkurveno
Alle Indlæg til Bladet~ bedes for Nemheds.Skyld
afleveret til Lutzeno
Baatremt et Medlem har noget paa Hjerte~ som han
eller hun mener bør kendes eller tages Stilling til at
alle Medlemmerne o og vedkommende ikke selv vil komme med
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et skriftligt Indlægv kan man mundligt henvende sig til
Redaktionen D som saa vil tage sig af det videre ro rnsdne ,
Redaktionen er ikke alvid~nde~ hvorfor alle Tips om Tinge
der bør kendes af en større Kredso af Redaktionsudvalget
vil blive modtaget med den største Taknemlighedo Det maa
herefter være saaledeso at det enkelte Medlem af PAP ligefrem har Pligt til overfor sine Kammerater at videregive til Bladets Redaktion de Nyheder, hver enkelt maat~
te opsnua8o
BESTYRELSENS
d*+.
.._~
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SAMMENSÆTNII~Go
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For en Ordens Skyld meddeler vi hermed Navnene paa
den nuværende Bestyrelae~
(Var Næstformand, rykkede ved
H. C o Aarup
Formand (Strands
Afgang op som Formando
I

Mo Osterhammel

Næstformand
Kasserer

Wo Hinrichsen

Sekretær

w.

Hoverby
Ho Bøgh
Leth Olsen
00 Llitzen

Indtraadt i Bestyrelsen i Stedet for Dahlin

Redaktionssekretær

SAMARBEJDSUDVALGETS VIRKEo
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Endvidere er der nedsat et Samarbejdsudvalg =
et snævert Udvalg der af praktiske Grunde forhandler
om alle aktuelle Spørgsmaal med Direktionen. Dette Udvalg bestaar af: AARUPø OSTERHAMME1 og HOVERBYo
Har Samraadsudvalget haft Forhandlinger med DirektionenD aflægger Udvalget ved næste Bestyrelsesmøde Beretning om de Spørgsmaalv der siden sidste Møde har været
til Debatø hvorefter den såmlede Bestyrelse tager Stilling til de paagældende Sagero
==~o===

MEDDELELSER FRA FORENINGEN6
ANDESPILLET o

Den 70 November indbød Fabrikens Personaleforee>
n1ng Medarbejdere i PHI~IPSp ASAS og POPE til Andespil
og mange Medarbejdere deltog i denne Fest9 og man kan
roligt sigeø at det var et særdeles vel tilrettelagt
Arrangement o
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PENSIONSFOREDRAGETo
On~dag den 270 November holdt Direktør Høffding
fra Pensioneforsikringsanetalten
et Foredrag for Medlemmerne om Pensionsforsikringstankena
Udvlklingo Desværre var Tilslutningen til dette Møde ikke stor og dette er Jo ganske
uforstaaeligtp idet det jo maa være af Interesse for samtlige
Medarbejdere at faa belyst hvad Pensionaforeikringstanken
i
det hele taget gaar ~aJi .paa , I Tilslutning til dette Møde be-.
svarede Fuldmægtig Jensen. ogsas fra Pensioneforsikringsanstalten forskellige Spørgsmaal vedrørende den Ordrting. vi har,
og han oplyste. at vor Ordning var en af de bed~te der eksisteredeo Resultatet af Mødet blev. at man~ eftersom der var
Uenighed mellem Mødedeltagerneo
har anmodet Pensionsforsikrlngsanstalten om at fremkomme med Forslag pas forskellige
Foraikringsformer.
sa.aledes kan blo8o nævnes Forhøjelse af
Børnepens1on. kombineret Livsforsikring med
Invalidepension movo Saasnart de forskellige
Forslag tilgaarp saavel La=
delsen som Foreningen vil Pensionsspørgsmaalet
igen blive taget op til Drøftelseo
p
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LEDIGE STILLINGERo
Foreningen har foreslaaet
at ledige Stillinger skulde opslaas
saaledes
at'Medarbejderne
har Anledning til at søge dem o Paa dette Punkt enedes man om som Hovedregel pas en
afmærket Plade i Frokoststuen
at give Meddelelse om hvilke
Stillinger der er ledigeo Det skal dog meddelesp at der kunde blive Tale om Stillingerp
hvor et Opslag ikke vilde være
_Ilens-igj;_smæasi.1b_ ="_ =~_. __ ._~ ~ _~_~___
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INTERESSEKONTORo
Torsdag den 16. Januar holdt Forretningsfør~ren
for
Interessekontor-Centralen
Herr Plaetner Frederiksen et kort
Foredrag for Medlemmerne for Interessekontoreto
Efter Foredraget besvarede Forretningsføreren
forskellige Spørgsmaalg
som blev stillet angaaende Emneto Inden Mødet sluttede9 skulde Medlemmerne aflevere en Stemmeseddelp som skulde give Bestyrelsen Retningslinier
for hvor mange o der kunde tænke sig
at være tilsluttet
et Interessekontor enten indenfor eller
udenfor Huseto Vi modtog 40 Stemmesedlerp
hvoraf 32 stemte
for et Interessekontor
og 8 imodo Hvorvidt man skulde oprette
eller tilslut~e sig et Interessekontor
har man ikke taget
endelig Stilling til~ idet man først vil indhente Oplysninger
fra Firmaerv som dels har egne Interessekontorer
eller er tilsluttet Intereasekontor~Centralen~
for der at faa at videp hvorledes Intereseekontorer
i al Almindelighed
arbejdero
p
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Tilslutning
til PAP fra Personalet i Provinsafdelingerneo
•• _ =+_,.--- .••. ...,._.=--..
Den 9Q Januar blev der tilsendt de enkelte M$darbejdere i Provinsafdelingerne
en Skrivelse fra Foreningeno og
det fremgik af denne Skrivelsea hvilke Formaal Foreningen havde.
Foreningen henstillede til Medarbejderne om at indmelde sig i
Foreningenø
da den jo ikke alene varetager lriteresserne for Medlemmerne 1 Kø~enhaynø men for samtlige i Konoernen ansatte Funktioriærero Faa Dage efter denne Skrivels8s Udsendelse modtog
Foreningen de første Indmeldelser fra Medarbejdere i Provinsen
~g vi kan i Dag notere os. at der er 100% Tilslutning
ude frao
Jeg benytter Lejligheden til at takke Medarbejderne derude for
den Forstaaelse. de har vist vor Foreningo
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Pr~ l. Januar 1947 er Phl11shaverepræsentant POUL DARTELL overflyttet som Repræsentant
i POPE's Lampeafdelingo
Den l. Februar 1947 er CHRESTEN NICOLAISEN
overflyttet fra PEos Forstærker Afdeling til POPE.
Fra samme Dato er Frk. JYTTE CHRISTENSEN fra ASAS
Belysningsafdeling overflyttet til POPEo
Fra den 15. Februar 1947 er Herr. FRITJOF
OLSEN overflyttet fra PH.s Ekspedition i Krystalgade til ASAS' Lager i Sto Kannik~Btrædeø Det er
Meningen~ at Herr FRITJOF OLSEN skal overtage
Stillingen som Lagerforvalter, naar ASAS ved Aarsskiftet opretter sin 'ilial i Aarhus.
.
Eerr BØRGE LARSEN er fra den 15. Februar 1947
overflyttet fra Afdeling LoK. til PEos Ekspedition
i Krystalgadeo
Fra den l. Marts 1947 er Afdelingsleder JoPo
AULUM overflyttet fra L.Ko til ASAS Afdelinger i
:K::tgkur-re-n -hvor- -han ha' over~aget de admini-8trative Funktioner.
Fra samme Dato har Herr ARNE MOGENSEN overtaget Stillingen som Leder af Afdeling LoK. med
Herr ERIK RINGH0J.som nærmeste Medarbejder.
,
Den l. Marts lq47 er Rerr Værkfører HERMANN
KRISTIANSEN vendt tilbage fra Fabriken for at
overtage sin tidligere Stilling i PRøs ServiceAfdeling.
p

UD FOR AT SE OG LYTTE.
Den lo April 1947 drog Frk. INGA JØRGENSEN
fra ASAS og Herr TAGE VÆRNDAM i Sekretariatet til
.London for at deltage i Købmandsskolens Kursus
dero Vi ønsker dem god Rejse og et godt Udbytte
af. ?:,ureno
Under TAGE V4~NDAM'8 Fravær vil Herr SVoAAo
D/~l4SBOp Kemisk Afo.o evertage hans Funktioner i
S·ekretaria tet,.
Fra.trædelser.
.
Den lo ~pril 1947 fratraadte Herr JOHAN HIETDIJK
i_Sekretaria~et
sin Stilling f6r at følge sine Planer ·om at lære·andre Landes kommercielle Forhold at
k~Qde i Praksis. Det er'Herr H1#tdijks Mening at søge
Stilling i Englando Vi ønsker ham Held og Lykke i
Tiden f'removero
.
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Nyansættelser

Marts og April Maanedo

i

Faktllreringsa.fdo LoKo
Afdø LoKo Arkivo
Diverse Kartoteket» LoKo
Forstærkerafdo Monteringo

Frko Jonna Mortenaenp
Fru Karen Eilertsenp
Fru Jørsi Konggaardø
Herr Baakon Gyldalo
Herr Jørgen Hardrupp
Frko Gret~e Petersen
Herr Helmuth Clauseno
Herr Civilingeniør
Per Andersen~Høyer9

"
Debitorbogholderiet
Servioeteknikero

p

Elektronrørafdo

"
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Fratrædelser ulto Aprilø
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Frko Elly Nielsen
Frko Maiken LarssoDp

Afslutningskartotekp
Debitorbogholderiet
Hovedbognolderieto
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