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I Henhold til Foreningens Love Paragraf 5 indkaldes 
Medlemmerne til ord1nær Generalforsamling 

Tirsdag do 220 Oktober Klo 19000 ~-......_....._ ..... _----------- .... ~----~---=- 

Forslag der ønskes forelagt Generalforsamlingen skal 
være Bestyrelsen i Hænde senest 2 Uger før GeneralfoT= 

ADGANG KUN MOD FOREVISNING AF MED.LEMSKORTo 
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Hro Oscar_Wedel Madsen 

/ 

• f. • a n memo r i an, 
; 

Arkivar 00 Wedel Madsen er dødo 
Paa Vej til sit Arbejde Tirsdag den l4odso 

faldt han om ramt af et Hjerteslag. 
Helt uventet og overraskende har vi modta 
get dette triste Budskab~ der har vakt den 
dybeste Beklagelse og Sorgo 

En brav og retskaffen Mand er gaaet bort 
med ham og hans rolige og praktiske Greb 
paa de Omraader, han havde med at -gøre v vil 
blive savnet. Han har sat sit gode præg paa 
Afdelingen, og ved sit venlige Væsen har han 
altid forstaaet at gøre sig afholdt af Kolle~ 
ger og Overordnedeo 

At hans Død er kommet overraskende fremgaar 
blandt andet af den Omstændighed, at vi andet 
Steds i dette Blad har en Notits OIDp at han 
den 28.dso skulde have fejret sit Sølvbryllupo 

Vor dybeste Medfølelse samler sig om hans 
efterladte Hustruo 

Ær~ være hans Mindes 
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.. 
AARSBERETNINGENo 

Foreningen afholder den 220 Oktober sin første oro 
d1nær~ Generalforsamlingo Der er "nu gaaet OSo l Aar~ siden 
Foreningen blev startete og vi skal nu se pas de Tinge som 
Bestyrelsen har arbejdet med i den forløbne Tido Jeg har 
valgt at offentliggøre Aarsberetning i "papæeken"e idet man 
herved undgaar at trætte Med~emmerne med en lang Aarsberet~. 
ning paa selve Generalforsamlingeno Medlemmerne faar herved 
ogQaa bedre Lejlighed til at sæt~e s~8 ind i det Arbejdeo 
der er gjorto Maaske vil nogle mene; "at der er gjort for lidte 
men til dem vil jeg blot sigee at eftersom Bestyrelsen ikke 
har modtaget Ønsker eller lignende fra Medlemmernee har den 
maattet nøjes med at arbejde med Sagerp som har været af 
størst Betydningo Ærlig talt er jeg personlig rystet over 
den Tilbageholdennedø Medlemmerne udviserø men forhaabentlig 
gaar det en skønne Dag op for deme at en Personaleforeninge 
som arbejder med alle Slags Sager vedrørende fælles Interes 
sere er en paakrævet Nødvendighed i vore Dageo 

~ 

For at holde mig til Beretningen kan det oplyseso at 
der har yæret afholdt 11 Bestyrelsesmødero 4 Samraadamødere 
2 Pensionsmødero l Interessekontormøde samt endvidere arran 
geret 2 Festero Foreningens Medlemstal er Jooe hvilket udgør 
cao 70% af de :li. Koncernen ansatte FunktionæreE'o 

Den mest betydende Sag er Arbejdet med Pensionsord= 
ningeue og jeg behøver sikkert ikke her at gaa i Detaillere 
idet Medlemmerne jo kender Reaultatete nemlig en kombineret 
Ordning omhandlende Pensionsforsikring og Kapital~ og Inva= 
11deforsikringo 

I Forbinqelse med Pensionsspørgsmaa1et kan jeg næv 
neD at vi paa et tidligere Tidspunkt forespurgte Direktio= 
nen~ om eventuelle Jubilæumsgaver kunde udbetales i Stedet 
for at blive indbetalt paa Alders-Pensioneno Dette kunde ik 
ke lade sig gøre~ med mindre de Beløbg som jo iøvrigt ikke 
er smaaØ nemlig l Maaneds Totalgage efter lo Aars Ansættelse, 
6 Maaneders Totalgage efter 25 Aara Ansættelse og 12 Maane= 
ders Totalgage efter 40 Åars Ansættelse9 blev væsentlig redu 
cereto Dette var vi selvfølgelig ikke interesseret iD og vi 
fik derfor udvirketo at Jubilæumsgaver fremtidig indbetales 
paa Kapitalforaikringene hvilket giver mest i den sidste Endeo 

Endvidere har vi faaet Tilsagn omØ at de ældre Medar 
bejderee som, da Pensionsordningen blev indført i 1928p var 
fyldt 35 Aare vil faa en Regulering af deres Pensionp saale 
des at disse Medarbejdere e som jo nu har tjent Firmaet i en 
lang Aarrækkeø ikke behøver at føle sig usikre den Dagø de 
skal pensioneres9 



Bestyrelsen har endvidere faaet gennemførto at 
ledige Stillinger opslaas paa Tavlen i Frokoststueno Dette 
skulde give Funktionærerne Mulighed for at søge netop det 
Job. de føler sig bedst egnet til indenfor Koncerneno 

Problemet Lan under Militærtjeneste har vi ogsaa 
faaet løsto og Resultatet er deto at de Funktionærero som 
Firmaet ønsker tilbage efter endt Værnepligt, vil faa 25% 
af Gagen i den Tid0 Indkaldelsen varero 

Interessekontoret blev ikke til nogetp men det skyl= 
des kun Funktionærerne selvo Firmaet var villig til at ind= 
skyde de Pengeø som skulde tilp for at vi kunde blive til= 
sluttet Institutionen~ Interessekontoroentraleno men da 
Funktionærerne ikke 1 første Omgang var særlig interessere= 
de, anbefalede Bestyrelsen, at Spørgsmaalet blev lagt til 
SideD idet det jo vilde være urimeligt at ofre en hel Del 
Penge paa en Sago som ikke havde virkelig Interesseo Da Be 
styrelsen menerp at et Interessekontor er en god Hjælp for 
Funktionærerneo vil Spørgsmaalet blive taget op senereo 

Et andet stort Spørgsmaal er Personaleudveksl1ngo 
Mange af vore yngre Funktionærer har Lyst til at komme ud - 
og lære noget i fremmede Lande. og det er derfor nærliggende p 

eftersom vi jo er tilsluttet en verdensomspændende Koncernø 

at man søger at udveksle Personale med f.Ekso PHILIPS i Hol= 
land og Englando Dette har ogsaa været drøftet paa Samraads 
møderne, og Direktionen har oplyst, at de forsko Funktionæ= 
rer vil faa Mulighed for at komme til Udlandet enten inden 
for Koncernen eller pas Købmandsskolen f.Eks. i Londono End= 
nu har vi ikke haft nogen Udveksling indenfor Koncernens men 
to af vore Funktionærer har været paa Kursus paa Skolen i 
Londono Som sagt er der mangeg som ønsker at komme af 5ted9 

og det vil derfor være paakræveto at Firmaet gør alt for at 
faa løst dette problemp ikke mindst af egen Interesseo Det 
vil jo altid være ærgerligt at se en ung dygtig Mand eller 
Kvinde forlade Firmaet for at komme ud i det fremmede i 3=6 
Maaneder9 og saa ved Tilbagekomsten hertil Landet at stille 
sin Viden til Raadighed for andre Firmaero 

. 
Vi har ogsaa faaet arrangereto at nye Funktionærer 

vil faa Lejlighed til at bese PHILIPS Fabriko Det kan jo 
kun være en Fordel; at samtlige i Koncernen ansatte er klar 
overe hvad der laves paa Fabrikeno 

Som Dem bekendt har Fabriken en Sportsforeningø 

som har Medlemmer blandt Kontorfunktionærerne og Værksteds= 
funktlon!ererneo Da vi altid har været interesseret i at faa 
Kontorfunktionærerne ind i vor Foreningp eftersom Værksteds= 
funktionærerne er tilsluttet deres egen Organisation og som 
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Følge deraf ikke kan være Talerør for Kontorfunktionærerp 

nep har vi rettet Henvendel~e til Sportsforeningen for' 
at faa den til at gøre lidt Agitation for vor Foreningo 
Endnu har vi kun opnaaet et magert Resultatp nemlig eet 
Medlemp men forhaabentlig v~rer det ikke længe g før vi 
kommer til en Ordning om dette Spørgsmaal. Det vilde nem= 
lig være helt rigtigtp om der ved vore SamrAadsmøder ogsaa 
var en Repræsentant for Fabrikens Direktion og en for Fa= 
brikens Kontorfunktionærero De ved sikkert allep at der 
nu er Lov forp at der paa større Fabriker» som er tilslut= 
tet Arbejdsgiverforeningenp skal etableres saakaldte Sam= 
arbejdsudvalgp men da disse kun er beregnet for Arbejdernep 

vil det sigevat Kontorfunktionærerne ikke ved disse Møder 
kan komme med pas Raado Det er uforstaaeligtp at vor par= 
lamenta~1ske Lovgivningsmagt kan gennemføre en Lovo som kun 
tjener een Gruppe Lønarbejderes Sag~ Det havde unægteligt 
været bedreg om man denne Gang havde taget Skridtet til at 
faa Kontorstanden ført ~rem til en Position lig denv Ar= 
bejderne har nanet. 

Det kan ikke nægtesp at der for nog~ Maaneder s1= 
den kunde spores en vis Utryghedsfølelse blandt Personaletp 

der gik nemlig Rygter om Rationalisering og Importnedskæ~ 
ringo Dette har vi tidligere forelagt 1edelseng idet der jo 
som bekendt ikke gaar Røg af en Brand i undtagen der er lIdo 
Direktør Sommerfeldt har oplyst, st Konoernen altid vil ha~ 
ve Brug for dygtige Medarbejderep og det maa derfor være de 
enkeltes Sag selv at vissp hvad de er værd. Omorganisering 
og Importnedskæring er liver især Grundlag for Personaleind= 
skrænkningo 

er i næste Nro 

Som det fremgaar af Formandens Aarsberetningper 
Foreningens Medlemstal oa. 300, hvilket udgør oa. 70% af 
de i Koncernen ansatta Funktionærer. 

Vi vil gerne benytte Lejligheden til at henstille 
til de Medarbejdere der endnu ikke af en eller anden Grund 
er Medlemmer af PAP til snarest at tage en Beslutning om 
eventuel Indmeldelse i Foreninge~ saafremt man vil være til 
Stede paa GeneralforsamlingenD eller saafremt de har For= 
slagø der ønskes taget op paa Generalforsamlingeno 

løvrigt kunde det være interessant at høre nærmere 
om Aaraagerne til at saa m~nge (ca. 30% af samtlige ansatte 
i Kanoerne n) holder sig uåen for PAP o 

At papæsken staar frit til Disposition ogaaa for 
ikke Medlemmer behøves vel ikke yderligere at fastslaaeso 

Bestyrelse n, 
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FORSLAG til REGLER for PAP=FERIELOTTERI 

Fra lo Oktober doAo vil vi starte et Ferielotteri efter 
nedenstaaende RegIero Desværre kommer det kun til at løbe et 
halvt Aarp idet Forretntngsaaret er fra 1/4 = 31/30 Vi vil 
afgjort trop at Størsteparten af Medlemmerne er interesserede 
1 et saadant Lotterip og de som ønsker at deltage maa snarest 
sætte sig i Forbindelse med Kassererens der saa hver Maaned 
vil opkræve Kontl~genteto 

lo Ferielotteriets Formaal er~ 
Ved Lodtrækning at fordele det af Deltagerne indbetalte 
Aarskontingent evt. suppleret med Firmaets Indskudo 

20 Som Deltagere kan kun optages PAP=Medlemmero 

'o Ferielotteriet ledes af PAP's Bestyrelseo 

40 PAP'ø asserer varetager Inkassationen af KOQtingentet~ fører 
Regnskab. oosov. Kassereren modtager for sit Arbejde et 

Honorar paa Kro 25poo aarligto Ferielotteriet har Revisorer 
fælles med Funktionærforeningeny 

er Kr. 2 00 pro Ilaaned eller Kro 24poo pro Aar 
ar+a s s for d , 

r er fra o pril til 310 Martso 

5. 

6. Kontingentet skal være indbetalt inden Lodtrækningeno 
Xontlngentrestancer udover 3 Maaneder medfører Tab af Med 
lemsretø og det indbetalte Kontingent overga~r til Ferie= 
lotteriets Ejendomo 

70 Udmeldelse af Lotteriet kan normalt kun finde Sted inden 
l. April for det kommende Regnskabsaaro I Tilfælde af en 
Deltagers Forflyttelse eller Udtræden af Koncernen af an 
den Aarsagø ophører den paagældendes Deltagelsep og det for 
det løbende Forretningsaar indbetalte Kontingent tilbagebe 
tales den paagældendeo 
Ved Indmeldelse senere end lo April for det løbende Forret 
ningsaar betales et Indmeldelsesgebyr pas Kro 10000 

80 Angaaende Lodtrækningen (Fordeling af Beløbet) 
ao Firmaets evt. Tilskud deles i Portioner a Kro 400Øo09 og 

det evto overskydende Beløb lægges til Funktionærernes 
samlede Kontingentbeløbø af hvilken Sum der udloddes li 
ge mange Portioner a Kro 300poo og 200pooo Hvad der der 
efter bliver til Restp overføres til næste Regnskabsaaro 

bo Samtlige Deltagere faar een Bon ved Lodtrækningeno 

Co En Deltagero der ved Lodtrækningen har vundet en Gevinst 
paa Kro 200900 skal staa som Deltager de følgende 2 Aar. 
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men deltager ikke i Lodtrækningen om de normale Gevinster 
før det tredie Aaro Var Gevinsten Kro 300too bliver Ka 
rantænetiden tre Aar = var Gevinsten Kro 400000 bliver 
Karantænetiden fire Aaro 

do I Fald der ved LOdtrækningen udtrækkes een eller flere af 
de i Karantæne staaende Deltageres Bons, trækker disse 
Lod om en Trøst=Præmie (Max. Kro 100,00)0 

eo De Deltagereo der ikke har vundet ved Lodtrækningen i eet 
Aarp deltager i Lodtrækningen det følgende Aar med 2 Bonso 

Dep der heller ikke vinder i andet Aars Lodtrækning, del 
tager i det ~ølgende Aars Lodtrækning med 3 Bons, o.soVOt 

indtil de ved det tiende Aars Lodtrækning deltager med lo 
Bonsg med hvilket Antal Bons de deltager, indtil de har 
opnaaet Gevinsto 

fa Før Lodtrækningen kan Deltagerne hos Kassereren faa opgi 
vetp med hvilket Antal Bons de deltager. 

90 Revisorerne kontrollerer Lodtrækningen og det&tildelte An 
tal Bonso 

100 Hver Deltager kan kun faa l Gevinst pr. Aaro 

110 Gevinsterne udbe~ales hvert Aar den l. Junio 

De som evto ønsker at deltage bedes meddele nærmere til 
Kasserer Fritjof Olsen~ 

Vi bringer Sporten~ 

Som omtalt i sidste Nummer er Tilslutningen til Sporten 
meget storo I Badminton er der saaledes ca. 50 Deltagere. Per= 
sonaleforeningen har i ~t Bestyrelsesmøde -vedtaget at yde Kro 
10000= om Aaret i Tilskud til alle Sportsgrene. Om det aaa vil 
være muligt senere at opnaa et Tilskud fra Firmaetp er en an 
den Historie~ men det kan allerede nti sigesp at det vil blive 
uhyre vanskeligt for PAP at give yderligere Hjælpo Foreningens 
Budget er meget anspændt og taaler ikke større Belastningero 
Muligvis kan man-senere skaffe lidt Hjælp til Sporten gennem 
passive Medlemmers Bidrag og/eller ved Afholdelse af en Festo 
Men herom senereo Det viser sig foEkso at Badminton koster 
gennemsnitlig Kro 5poo pr. Manne d o Fra Foreningens Side regner 
man med et Tilskud pro Medlem paa Kr. 190o~ saaledes at Med 
lemmerne kan spille Badminton for ~~4@o2~P!~~~~~ 
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Sportsudvalget har nu faaet sin endelige Sammensætning 
saaledes: 

Fodb()ld~ Børge Andersen, Salgsbogholderiet = Leder 
Poul Petersen o Kigkurren 

Haandbold~ Anker Helatrandp Asae 
Co Christensenp Service 

= Leder 

Badm1nton~ Børge 0rum9 Debitorbogholderiet 
Eo Do VOSel 

"" Leder 

Gymnastik) 
Idrætsmærke)~Vo Borellap Pope 
Atletik) o. LUtzenp Lampeafdo 

~ Leder 

Dette Udvalg har valgt 

ørum 
Børge Andersen 

til 
" 

Formand 
Kasserer 

medens Bøgh t>g LUtzen virker som Mellemmænd mellem Per ... 
sonar e rcr-em ngens B~sty~e_ltHL og~_Sp.J}rtaudvalget_o- Bo_og Lo er 
endvidere til Raadighed for Lederne af de enkelte Sports 
grene o 

e e e Sp rgeakema til alle Medar= 
age e i 

odbold 
Haandbold 
Gymnastik(med efterfølgende Idrætsmærke i 

Atletik) 
samt med Spørgsmaalet om Deltagere i disse Sportsgrene 8aavel~, 
som i Badminton ønsker at deltage i HoK.BoUos Turneringer som 
Repræsentanter for PoAoPo Vi beder alle interesserede sende 
dette.akema ind saa hurtig som muligt, idet vi gerne vil have 

'alle Sportsgrene i Gang snarest af Hensyn til eventuel Delta= 
gelse i Turneringero 

Alle Forespørgsler besvares omgaaende ved Henvendelse 
til Medlemmerne af Sportsudvalgeto 

Til Vejledning kan oplyses at man regner med at give 
Tilskud til alle de Sportsgrene vi faar igang~ foreløbig 
regnes me Kro 1900 pro persona alene af Personaleforeningens 
Midlero vil selvfølgelig arbejde paa yderligere Billig= 
gørelse af e_~agelse i Sport ikke mindst regner man med for= 
øget Tils . Lærlingene o 

3p . a~get arbejder ogsaa med Spørgsmaalet om Frem~ 
skaffelse a .•. sit.ter og Dragter. Herom nærmer.e i næste HUID= 
me r , 
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Angaaende Betalingen af Baner OoSoVo tænker Sportsud= 
valget dette Spørgsmaal løst paa den Mande, at PoAePos Sports= 
afdeling lejer Banerne og betaler herfor hver Maanedo Det fo= 
reslaas Del t'agerne at betale deres Del til "Formændene" paa 
de forskellige Hold. som saa kan indbetale Beløbene til Lede 
ren af den paagældende Sportsgren o Denne Fremgangsmaade er 
tænkt anvendt ~f Hensyn til Kasserereno 

ØRUM o 

Badminton~ -- Tilslutningen til Badmintonspillet har vist sig at være 
ualmindelig storo I Øjeblikket er der mellem 40=50 aktive Spil 
lerep der med Iver, og Interesse har begyndt i en af de } Haller~ 
Salling Halleop Hermes Hallen og ABC Hallen paa Amagere 

Selv ikke et saa tidligt Tidspunkt som fra 7 = 8 om Mor= 
genen virker afskrækkendeo En Opgave for Fremtiden er imidler 
tid stadig at holde de nuværende Deltageres Interesse for Spil 
let vedlige, saadan at Banerne ikke senere kommer til at stan 
mere eller mindre halvtomme, og vi beder de aktive Spillere om 
selv at henvende sig til Sportsudvalgetp hvis der er Forholdp 

de kunde ønske at faa forbedretp eller hvis nye Ideer frem= 
kommero I den Forbindelse kan oplyses, at vi har tilmeldt os 
Handels= og Kontorstandens Boldspil Union i Række C~med 2 Holdo 

Det er altid overordentlig morsomt at kæmpe med fremmede Klub= 
bere og de to HOlde der om cao 14 Dage skal begyndeø maa derfor 
hurtigst muligt blive udtageto 

For a~ indøveAen rette Teknik og for at sikre Deltagerne 
et godt Udbyttep vil man i hvert Fald i starten sikre sig In 
struktørassistanceo Kan vi senere faa Midler til yderligere In 
struktørarbejdep vil dette søges gennemført i størst mulig Grado 

For at give Sportsudvalget et lidt større Indblik i de 
enkeltes Spillestyrkep paabegyndes der desuden omkring lo Okto 
ber en Philips Turneringo En saadan Turnering spilles normalt 
i Herre=singleø Dame-singlep Herre-double, Dame~double og Mixedo 
Vi beder derfor Spillerne hurtigst muligt at tilmelde sig den 
eller de Rækker, de kunde ønske at deltage i9 saaledes at man 
kan faa et Overblik overv hvorvidt alle Rækker skal søges gennem= 
førte eller om man i første Omgang skal nøjes med Herre og Dame= 
singleø evto Herre-doubleo Det vilde sikkert være bedst at dele 
Spillerne i 2 Grupperp een for Begyndere, dovos. Spillereø der 
højst har spillet l eller 2 Maaneder& og de øvrigeo Naar denne 
Turnering er overstaaetp vil der derefter blive arrangeret en 
handicap~Turneringø saaledes at de enkelte Spillere allesammen 
har Chance for en god Placeringo Overvej derfor hvilken Rækkee 
De vil deltage ip og t11meld Dem inden lo Oktober til 

ØRUM 
De vil faa stor Fornøjelse af at deltage o 

PoSo Husk det kolde Styrtebad om Morgenenp det er dejligt! 

VOSSo 

Ansvarshavende Redaktør~ Ole Lutzen9 Lokal 3680 



I PAPÆSKENS Nro 4 for September 1947 blev der indvarslet til 
ordinær Generalforsamling Tirsdag den 220 Oktobero 

Vi gør herved opmærksom paa. at ~et ska!_!~!!l 

Onsdag d~n 220 Oktober 1947 Klo 19.00 
===~===~=======c=====~====~=====~==== 

PoSo At vi har haft en meget al~rorlig Samtale med PHIPO]'IAS 
FUP angaaende denne famøse Forveksling af Onsdag og Tirsdage be= 
høver vi vel næppe at gøre opmærksom paao Onkel Fup har lovetp 

at det aldrig skal ske mereo 
Købe?havn.den 240 September 1947 

r , Ao Po 
Bestyre Ise n, 


