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PERSONALEBLAD
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_

FOR PHILIPS-ASAS-POPE

-<'

1. aug. 195J John Lindhardt.
1. septbr. 1951 Henning V. Hansen.
9. oktbr. 1951 Freddy Hansen.
13. ok tbr. 1951 Henry Bøg, Repax
1. n ovhr.. 1951 Alvar Fiseher ..
1. uovhr. 1951 Edv. Dybdal.
19. n ovb r. 1951 Steen Funch.
15. decbr. 1951 Arne Echart.

PHILIPS:

1. fehr. 1951 Erna Willmann,
maskinbogholderi et.
1. marts 1951 Grete Sørensen,
dehitorboghol deriet.

assistent

Als.

Iti-år» jubilæum:
26. marts 1%1 V. BoreHa.
IS. april 1951 Erik Bloch.

POPE:

assistent

ASAS:

S. febr. 1951 fru Karen Lyhne, D.B.
5. fehr. 1951 Aase Nielsen, telefonborcl.
1. marts 1951 H. Loppk e, teknisk afd.

PRIVATSEKRETÆREN
Testing er blevet moderne i den senere
tid, og her er en lille historie fra det. norske blad .Forretningsmoiulen" 0111, luror]edes 1nan går [rem i Norge.
Direkteren. i et stort firma skulle ansætte
en ny privatsekretær,
og han besluttede
at
lade en psykolog prøve de tre ansøgere,
som havde de bedste anbefalinger.
"Hvad
er 2 og 2," spurgte psykologen de tre da-

POPE:

IS. jan. 1951 A. Christoffersen,
faktura
afd.
1. febr. 195i Ing. A. Andersen, Århus,
foreløhig ansat på hovedkontoret i lampeafd.
PHILIPS:

Fratrædelser:

13. jan. 1951 Jørgen
kartoteket.
20. jan. 1951 Birthe
holderiet.
8. febr. 1951 Jørgen
30. april 1951 Benny
afd.
30. april.1951
Ruth
kl ame af d.

Sonnichsen,
Nielsen,

lager-

luer

dehitorhog-

Petersen, Repax.
Larsen, modtager
Kjøfler

Jensen,

re-

ASAS:

3. febr. 1951 Sv. Aa. Damsbo, helysning.
28. febr. 1951 frk. Lis Hansen, belysning.
28. febr. 1951 fru I. E. Erlund, teknisk
afd.

tur.

Bryllupper:

PHILIPS:

3. febr. 1951 har frk. Tove Jensen, priskontrollen, in~ået ægteskab med minemath Svend Aage Niel~~n. .
' .
.

HUSK

J,

ASAS:

3. febr. 1951 har eksl~ient .Egon Høegh
Nielsen indgået ægteskab lri-"M·
frk. Elin
Amorøe Ansbøl.
'

J ubilæer
PHILIPS:

efter

"Fire/' svarede den første uden at t ænk:e
sig om.
"Det kan blive 22," svarede den anden.
"Det kan blive 4, og del kan blive 22,"
sagde den tredie.
Da de tre unge damer havde forladt 1<011ture I , vendte psykologen sig I rium ferende
imod direktøren og sagde: "Der ser De,
hvad den prnktiske psykologi kan udret re.
Den første dame svarede det, som lå lige
for. Den anden brugte list, medens den tredie reserverede sig begge mulighederne. Nå,
hvilken af damerne vil De så vælge?"
Uden mindste nelen. svarede direktøren:
,.Den krøllede med de kønne blå øjne!"

i 1951

VINTERFESTEN

/

lO-års jubilæer:
21. april 1951 Ole Liitzen.
12. maj ij_951 Walter Pilegaard,-RepaxAIS.
3. juni i951 Vpot!l Nielsen, Repax AIS.
l.

i-Ingeniørhusef
Fredag d. 9. marts
J

2

GENERALFORSAMLING
År.19S1,

den

30.

januar

personaleforeningen

k!. 17 afholdt.

PA P

ordentlig
generalforsamling
i mark eten deriet, "Industrigården",
Strandlodsvej
2.

Pkt. 1
Formanden
hød velkommen,
og h r. Paul
Schrøder
blev valgt til dirigent og k onst aterede, at generalforsamlingen
var rettidigt
indvarslet
i benhold
til vedtægterne.

Pkt. 2
Bestyrelsens
formand,
hr. Herman
Kri·
stiansen,
a f lag de heretning
for det forløbne

fint resultat,
idet ca. 70-80 var interesserede, men da vi var for sent på det sidste
år, kunne det ikke gennemføres.
Vi tog derfor allerede
i januar måned i år spørgsmålet
op for at få fat i de rigtige
huse til den
rigtige
pris og sendte
for ca. 8 dage siden
et nyt spørgeskema
ud. Dette gav imidlertid et meget sløjt resultat,
idet kun 6 interesserede
meldte sig, og det er ikke ruuligt at hasere leje af sommerhuse
på så lille
et antal deltagere,
men vi vil komme nærmere ind herpå
under eventuelt.

ål':

Siden den nye bestyrelse
trådte til den
20. fehruar
sidste år, har der været afholdt
adskillige·
bestyrelsesmøder
samt
sam rådsmøder med koncernens
direktion,
på hvilke
møder
følgende
spørgsmål
har været
hehandlet:

Spiriwsudskænkning
til nusrleet en d eri et
uden for [rokosttiderne.
Referat

af sområdsmeder.

Disse referater
har ikke tidligere
været
puhliceret,
men bestyrelsen
har fået gen·
nemført,
at der nu komme r et ekstrakt
af
hvert samrådsmøde
i PAP-æsken.

Nyansattes

C.D.F.
På et møde i april måned hlev det efter
opfordring fra C.D.F. hesluttet,
at vi skulle
stille
deltagere
til delegeretmødet.
Fru
Kragfelt
og jeg deltog i mødet lørdag
den
13. maj. Det var meget interessant,
og allerede på det tidspunkt
løftede
man sløret
for, at den måde,
hvornå
C.D.F. hlev drevet, ikke var til fredsstillende,
og at man
derfor
måtte ind på noget, der var hedre.
Da PHILIPS
er så stort et firma, blev det
henstillet,
at vi havde en repræsentant
i
C.D.F., og jeg blev indvalgt
i hovedbestyrelsen. Derefter
har jeg deltaget
i C.D.F.s
møder,
hvor strukturændringen
er blevet
drøftet.
Man vil forsøge at ændre det således, at man får en særlig sektion for private firmaer.
De endelige
love er endnu
ikke udarbejdede,
men jeg kan selv sige så
meget, at når strukturændringen
har fundet sted, vil det blive nødvendigt
at forhøje kontingentet
til C.D.F. med mindst
1
kr. pr. medlem.
Jeg vil gerne samtidig uriderstrege,
at det er bestyrelsens
og min mening, at vi bør støtte C.D.F., da funktionær-

orientering.

2 medlemmer
af bestyrelsen
har sammen
med Jørgen Holm til nyansattes orientering
udarbejdet
en slags "personale
håndbog".
Der foreligger
endnu intet
resultat,
men
håndbogen'
skulle
nu være lige på trapperne.

Sammenslutning
foreninger.

af PAP's og PPF's sports-

Bestyrelsen
har undersøgt
mulighederne
for en sammenslutning
af de to sportsforeninger.
Dette har dog ikke været muligt,
idet ugelønnede
arbejdere
hos PPF deltager og dette er ikke foreneligt
med HKBU's
turneringsregler.

Leje af sommerhuse.
I april måned sidste år udsendte
bestyrelsen spørgeskemaer
for a t undersøge,
om
der var tilstrækkelig
interesse
for leje af
sommerhuse
gennem
PAP.
Dette
gav et

~
3

standen ikke har nogen sorn helst
der For at få deres ønsker frem

ring Dg rigsdag.
tisk Forening.

Filmsaj ten.
SDm et eksp er iment arrangerede bestyrelsen i efteråret en filmsaften, som sikkert
vil blive gentaget.

mulighe-

f or regeC.D.F. er en ahsol ut up ol i-

Feriereglementet.
På samrådsmøderne har der været drøftet en f'orbedring af feriereglementet,
og
hestyrelsen
har fået gennemført, at alle
medarbejdere - uanset hvilken stilling de
indtager indenf or koncernen - ved en alder af - For kvindelige medarbejdere 50
ål- Oog For mandlige medarbejdere 55 år
forudsat en anciennitet på 20 år - opnår
4 ugers ferie, Iig esom alle medarbejdere efter 25 års anciennitet, uanset alder, au t oma tisk opnår 4 ugers ferie.

Indlæg til PAP-æsken.
Det er ikke noget ringe arbejde at tilrettelægge Dg skaffe stof til PAP-æsken, og
indenfor redak tion en kunne man ønske, at
der korn mange flere indlæg fra medlemmerne. Vi har ganske vist fået at vide, "at
det hele jo hliver kasseret alligevel". Dette
er ikke rigtigt, men vi har sommerider måttet tilbagevise indlæg, da det ikke er alting, der har almen interesse. J eg vil gerne
opf o rdr e medlemmerne til at vise lidt mere
interesse f Dl' PAP-æsken.
Samtidig vil jeg gerne rette en tak li I
koncernens dir ekt.ion for g o dt samarbejde
på samrådsmøderne,
hvor vi altid er hlevet
mødt med velvilje Dg fors tåelse.
Endvidere
vil jeg gerne takke hestyrelsen Dg de herrer JønssDn Dg Rnd Jeppesen f Dl' gorlt samarbejde.
Dirigenten
Jorespurg te, 0111 nogen ønskede orrlet til f'ermandens beret.ning. Da dette
ikke var tilfældet, betragtedes
lier-et n ing en
som godkendt af Iorsarnliug en, Oog man gik
Oover til fDreningens regnskab også ved hr.
H. Kristiansen.

Lenningschecks.
Bestyrelsen har endvidere Forsøgt at få
o rdn i ng en med lønningschecks ændret, men
hidtil uden resultat.
Sommerjesten,
PAP afh ol dt sommerfest den 5. juni, Dg
vi syntes, vist alle, at det var en glimrende
fest - den næstbedste, vi har haft.
l ru.eressek otu.or,
I juni måned har vi indenfor bestyrelsen
i samråd med PPF taget spørgsmålet
Dp
Dm et iuteressekon tor. Udvalget arbejder
endnn, Dg vi håbe r, der snart vil fremkornme en betænkning.

Pkt. 3
Regnskab.
Formanden f orel ag de derefter såvel årsregnskab SDm status efter først at have rettet en tak til revisio n eu for det udmærkede
arbejde, Regnskaberue var uddelt til samtlige deltagere og hl'. Kristiansen knyttede
f orsk el l ig e kommentarer dertil. Medlemstallet er SDm følger:

PPF.
I efteråret 1950 søgte vi k on tak t med
PPF, Dg på et fælles hestyrelsesmøde fremk om vi med et Forslag , der gik ud på, at
de tD Fo re ni ng er i fællesskab skulle af'ho l de
en vin ter Fest, På mødet så det ud til, a t
der var stemning herfor, men et par dage
efter blev jeg ringet Dp af PPF, der ikke
mente at have penge nok hertil etc., Dg sagen blev derf or droppet.

PHILIPS
ASAS
PDpe

Vinterjesten.
Med hensyn til vinterfesten er der allerede sendt meddelelse ud Dm denne, men vi
hal' indenfor bestyrelsen
i sidste øjeblik
ændret arrangementet lidt, idet vi ikke tør
tage ansvaret f o r at afh ol de en vinterfest i
marketenderiet på grund af pladsmangel,
men (lette spørgsmål vil jeg bede hr. Matthissen komme ind på under eventnelt.

ialt ..

19~1
121
43
358

Med hensyn til revisionens sidste bemærkning på regnskabet angående en manko på
kr. 600 i forbindelse med skovruren udtalte
formanden, at han på egne og bestyrelsens
vegne dybt beklagede denne fejl. Det havde været Forbundet med et meget sto r t arbejde at komme til bunds i sagen, men desværre var det endnu ikke lykkedes. Bestyrelsen vil selvfølgelig drage ornso rg f Dl', at
sådanne fejl ikke sker igen.
Dirigenten forhørte, Dm nogen ønskede
orrlet til regnskabet, da dette ikke var tilfældet blev regnskabet betragtet som gedkendt, Dg man gik over til dagsordenens

C.D.F.s week-end kursus.
I efteråret har bestyrelsen haft 2 deltagere, Lund Nielsen fra ASAS Dg Sv. Aa. Petersen fra PHILIPS, på C.D.F.s week-end
kursus, hvor de fik Forskell igt at vide Dm
C.D.F.s arbejde og de ændringer, der kommer i foråret.
4

Pkt. 4
J
Behandling af indkomne forslag, alle ved
bestyrelsen.
De 'af bestyrelsen
af lovenes § 6, stk.

foreslåede
1 og stk.

Formanden
svarede hertil, at man sidste
år havde fået indtryk af, at der val' overvejende interesse for huse med 5-6 køjepladser.
Hr. S. Schou, PHILIPS, fik derefter
ordet
og meddelte, at det drejede sig om skydning, idet de mennesker,
der har deltaget
i
skydningen på Artillerivej
i maj, juni, juli
og august måned også gerne ville skyde om
vinteren.
Schou henstillede
til bestyrelsen
at undersøge
muligheden
for evt. at indrette skydebaner
i cykleskurene
på In dustrigården,
hvilket
formanden
lovede,
bestyrelsen
ville tage sig af, men man måtte
først være lidt mere orienteret
om, hvor
mange der skulle deltage, etc.
Hr. B. Matthissen bad om ordet og udtalte: Som hr. Kristiansen
var inde på, tør
festudvalget
ikke påtage sig ansvaret for at
lægge
vinterfesten
på Industrigården,
og
man har derfor
arrangeret
det således,
at
den kommende vinterfest
vil hlive afholdt i
Ingeniørforeningen.
Vi har derfor
måttet
udsætte festen: 8 dage til fredag den 9. marts,
kl. 19. Hvad angår den påtænkte
amatøraften,
kniber
det med
at få talenterne
frem. Jeg vil gerne opfordre .personalet
til
selv at p rop ag andere for sagen.

ændringer
7, blev ved-

taget.

Pkt. 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der nedsattes
et stemmeudvalg,
bestående af de herrer' V. Mørch, A. Mogensen og
Børge Larsen.
Efter
foretagen
afstemning
valgtes
følgende nye bestyrelsesmedlemmer:
PHILIPS:
John Petersen
(17),
suppleant
Leif
Elkjær
(15),
1 ugyldig,
S blanke.
ASAS:
Børge Andersen
(28), E. Bindner
(IS),
suppleant
E. Hallev (14),
1 blank.
Pope: Fru Inga Knudsen
(28), suppleant,
E. Jensen
(6), fru Clauson
Kaas (2).
Rep ax:
W. Zachariassen
(S), suppleant,
H.
Rasmussen
(l).
De herrer O. Roos og E. Dybdahl
genvalgtes som revisorer.

Dirigenten
takkede
for god ro og orden
og erklærede
generalforsamlingen
for hævet, idet han foreslog at udbringe et leve
for PAP.
Mødet hævet k!. 18,30.

SIDSTE

NYT

Den 8. februar
afholdt
PAP's bestyrelse
konstituerende
bestyrelsesmøde,
hvor den
ny bestyrelse
konstituerede
sig som følger:

Pkt. 7
Eventuelt.
Formanden
udtalte,
at han i sin beretning var kommet ind på spørgsmålet
sommerhuse og ville gerne høre forsamlingens
interesse.
De medlemmer,
der var interesseret i at leje sommerhnse,
blev opfordret
til at række hånden i vejret. Det viste sig,
at der kun var 10, hvorfor
man besluttede
a t droppe sagen. Det havde været forbundet med et stort arbejde at fremskaffe
tilbud på huse, så de medlemmer,
der var interesseret
i a t leje udenfor PAP kunne opsøge hr. Zachariassen
og hr. Sv. Aa. Petersen.
Hr. Ernst Pedersen had om ordet og udtalte, om den manglende
interesse for sommerhuse ikke kunne tænkes at ligge deri, at
husene var for store, f. eks. med 6 køjepladser
i stedet for 3-4.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

H. Kristiansen.
B. Matthissen
Kay Andersen
Gertrud
Kragfeldt

Samrådsudvalg

H. Kristiansen.
B. lVIatthissen
Kay Andersen
Børge Andersen

1

Festudvalg

B. Matthissen
{ Kay Andersen

Sportsudvalg

Inga Knudsen
{ Børge Andersen
ansvarsh.red.:
redaktionen:

ri
PAPæsken

sportsmdh.:
\ PPF:

S

H. Kristiansen
B. J ønsson
Rud Jeppesen
John Petersen
Børge Andersen
Holger Hansen

MEDDELELSER

16. jan.

PERSONALE~
Tiltrådte:
2. jan. 1951 fru Ingrid

Larsen,

P·P·F

FRA

1951 ing. P. van \Vijk, telekom-

m unikn tion.

2. febr. 19S1 Helmuth J'ausen, ap p ar a tf ahr iken, udnævnt til formand.
2. febr. 19S1 Svend Rasmussen udnævnt
til assistent i telekommunikation.

lelekom-

munik a tion.

2. jan. 1951 ing. Sv. Erik Andersen,
k o m m u n i ka t i o n,
8. jan. 1951 fru Kirsten
Hermalln,
køb.
15. jan. 1951 Knud Henry Johansen,

leleLørdag den 3. februar ofholdt PPF
sin årlige og e] terhårulen. traditionelle
[amilie- og ointerjest .

indt e l e-

ko mrnuu ika t i o n.

FABRIKKENS

IDEKASSE

Siden Idekassen oprettedes i slutningen af 1949 er der indkommet ialt 62 ideer, som fordeler sig således:

I
l.
2.
3.
4.

..................
Tidsbesparelser
. ...........
Ma terialebesparelser
. ...
Forbedring af arbejdsmetoder
Besparelser af kraft, lys, gas, vand,
.
etc . ...........................
Forbedring
af værktøj og maskiner
Højnelse af kvaliteten . ...........
. .......
Forøgelse af sikkerheden
..
Forbedring af adm iu is trat.iouen
Nye artikler eller konstruktioner ..
Forbedringer på det sociale område

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Diverse

........................

Af de ial t 62 ideer er der a ltså udbetalt
he løun iuge r til 29 (26 arbejdere og 3 funktionærer), medens 32 ikke er blevet belønnet og l endnu ligger til behandling.
På grund a f en del ekstra travlhed på
andre områder i forbindelse med Idekassens
noget tungt arbejdeude regler har ide ernes
hehandling i det forløbne år ofte været noget langvarig, et forhold, der også har været drøftet på samarbejdsudvalgets
møder.

ialt

I

7
l

]9
O
14
O
l
4
4
8
4

helennet

i.ke
belønnet

4

2
l

10

9

11

3

l
l

f

I

2

3
4
8
2

I

under
behandl.

l

I
I

Gellllem en påtænkt ændring af disse regler håher vi i fremtiden at kunne nedsætte
eks pedi tions tiden.
Det bemærkes, at der i årets løb er genn em fø rt en påkrævet
revision
af belønningsskalaerne.
De nye skalaer trådte i kraft
de n 15. juni 19;:;0.
Endelig kan det nævnes, at der som hel ønuinge.r blev udbetalt et beløh på ialt:
1.088,00 hr.
6

Fabrikkens

APPARATLABORATORIUM
ved tanken 0111 dette
ti dsrurn;
men uden
heslutninger,
ingen apparater
rettidigt,
og
denne lille sandhed
får "pillen
til at glide

På l.sal i fahrikkens
nye bygning i Niirnberggade
33, også kaldet
,,9_ april",
har
apparatlaboratoriet
nu snart haft til huse i
et år. I forvejen
befandt
prøveog mødelokalet,
også kaldet
"dagligstuen",
sig her.
Andensalen
giver en påkrævet
lydisolation 0Jl mod hørnehaven!
I apparatlaboratoriet
er hovedopgaven
tilpasning
til vore forhold
af de artikler,
der falder ind under hovedindustrigruppen
:
apparater,
bI. a_ radiomodtagere
bordmodeller
og radiogrammofoner,
- grammofonenheder,
spillere
og skiftere,
tørbarherm ask iner, cykledynamoer
og reHektorer.
Men også indenfor
lysgruppen
falder en del
af arbejdsomr
de t, idet
reaktorer
og startere for lysrør
behandles.
Fra det øjeblik
der på et Procomøde
el'
truffet beslutning
om at fremstille
et allparat, det være sig en modtager,
eu cykledyn am o eller lignende,
går laboratoriet
i gang
med udviklingen
eller følger den, hvis den
finder sted i Eindhoven.
Og apparatet slippes ikke af syne før erfaringerne
med det i
"marken"
er udledt
af hensyn
til senere
produktioncr.
Laboratoriet
el' ct sted, hvor ikke to dage
er ens, hvor man på samme tid arbejder
med fortid, nutid og fremtid,
og få afdelinger hal' vist så mange forskellige
opgaver
og
så mange kontaktpunkter
med andre afdelinger. Den nødvendige
rettidige
start af et
ap p a ra ts produktion
kræver,
at apparatet
"ligger
fast"
i så god tid, at der foruden
den nødvendige
tid til udviklingen
også bliver tid til forbehandlinger
i apparatfabrikkens planlægningsog produktionskontor
til
bestillinger,
i indkøb til indhentning
af tilbud og leveringer,
hvori tiden i kvalitetskontrollens
skærsild
også skal medregnes,
i
a rbejdsstud ie til tilrettelæggelse
af fabrikationen, og i underdelsafdeling
og metalvarefabrik,
der skal være i forskud
med leveringerne
til båndet,
og f r ernfo r alt til en
p røvefab rika ti ou, del' skal gennemføres
68 uger, før den egentlige
produktion
starter.
Og m e d lange
leveringstider,
del' er det
normale
i øjeblikket,
kan del' let komme til
at gå 12 måneder
fra det øjeblik, heslutninf:\elJ træffes
Olll et a p p a ra ts produktion,
til
det løber an i f ahr i kke n. Enhver kan forestille sig de kommercielle
herrers
følelser

Hed".

å

vanskeligheder

Børge Oczen
er til for at overvindes

Apparatlaboratoriet
ledes af laboratoriechef, civilingeniør
Børge Otzen. Det har to
grupper,
en elektrisk
og en mekanisk,
de"
naturligvis
har den tættest
mulige kobling,
- for at sige det elektro-mekanisk.
I den elektriske
afdeling
sørger h r, Bent
R_ Holm og ingeniør
Torben Rye fol', at
apparaternes
elektriske
egenskaher
er i orden. Selvom apparatudviklingen,
del' under
den anden verdenskrig
fandt sted her, nu
hovedsagelig
foretages
i Eindhoven,
er det
dog fortsat
apparatlaboratoriets
ansvar,
al
app a r a terne
er i orden,
ikke blot efter
danske krav til gengivelse,
støjfri hed, selektivitet
o. s. v., men også, at de kan godkendes af prøvningsudvalget,
hvis veje undertiden - men heldigvis
sjældnere
og sjældnere
- kan forekomme selv ingeniør
Rye uransagelige.
Hr. Holm tager sig foruden
af fahr ikkens målemetoder
også af lahoratoriets
måleudrustning
og våger
med nidkærhed
over normalinstrumenterne,
"bvorefter
alle
andre haver sig a t rette".
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emballager til radiogrammofoner af klaverdimensioner til småskruer på millimeterstørrelse, der passerer hans tegnebrædt.
HL Willy Rosenstock fremstiller modellerne og har på denne måde så at sige et
ben i tegnestuen og et i værkstedet.
Hans
iderigdom og evne til med simple midler
hurtigt at løse opgaver af de .forskelligste
slags er skattet også udenfor laboratoriet.
Som asaisteus i, tegnestuen er hr. Børge
Folkenberg heskæf'tiget med tegning og udarbejdelse af styklister
til de apparater,
der udvikles her.
Den livlige kontakt med de mange afdelinger, laboratoriet samarbejder m erl, medfører en omfattende korrespondance, som
Irk. Betzy Riisbro varetager. Cirkulationen
af teknisk literatur, rapporter og lignende
foretages med den store punkt l ighe d , der er

Torben Rye - Bent R. Holm - Per Schouenborg
- elektriske
hjerner -

Fr. Dahlber q
modtagertyper i snesevis

-

Den mekaniske gruppe ledes af konstruktør Fr. Dahlberg, der med et ukueligt humør selv sørger for, at der af de udkast,
der kan Fravr istes de normale kanaler, bliver lavet prøvekabinetter til beskuelse før
udvælgelse af det, der skal anvendes. Og
får han ingen udkast, må han lave nogle
selv. Da en sæsons antal af forskellige modtagertyper almindeligvis har en evne til at
snige sig op på en lille snes fordelt på de
tre selskaber og kun 4--5 heraf kommer
fra Holland, kan man forestille sig det
kunstneriske arbejdes omfang.
Ingeniør Aage .T olmsen varetager med
stor omhu udgivelsen af såvel hollandske
som danske tegninger. Hver uge ankommer
der til hans skrivebord en stabel af de
nødvendige, men ak så berygtede "wijziging"er, d. v. s. ændringer, også skal der
træffes bestemmelse, om disse JlU også skal
og kan indføres her.
De mekaniske konstruktioner foretages af
ingeniør .T. Gram .Tensen, og det er alt fra

Aage Johnsen
alle oplysninger

Poul Jørgensen
- Wi lIy Rosensrock
- håndværksmæssig snille -
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nødvendig
for,
at man
om nødvendigt
straks kan få fat i det pågældende
værk.
selvom det er ude i cirkulation.
Og ind
imellem
bliver der af og til også tid til at
tage et brev for de andre afrlelinger.
LaI.oratoriet
fremstiller
ikke blot de l ystryk, som app a ra tf'aln-ik k eu og dens mange

Gerda Chr-i.rtens e n
aftryk i tusindvis -

J. Gram Jensen - Børge
alt

Folkenberg - Fr. Dahlberg
i mekanik og konstruktion -

Betzy

tid mellem
rIe llIange hasteordrer,
der hører
til dagens orrlen drømmer hun om en
hypermoderne
kombineret
lyskop ier iugs- og
Ire mkulderm ask iue, SOUl hUII engang
har
set et biliede af.
På værkstedet
fremstilles
modellerne,
og
her har hr. Rosenstock
som medhjælper
hr.
Poul J ørgeuesn,
der går til opgaverne
med
et smil,
hvadenten
det drejer sig om at
flytte en 100 kilos r adiogr a mm of'o u over i
dagligstuen
eller lave 600 skiver til modtagcrfahrikken,
når
m a teri a l esj tua t io u en er
spændt.
I den elektriske
afdeling
mon teres mode llerne
af hr. Per Schouenborg,
der også
må kunne vikle alle de m ere eller mindre
indviklede
prøvespoler
og transformatorer,
udvik l ingsmo dcl ler ue forsynes
med. Schouenborg passer endvidere
laboratoriets
"krematorium",
d. v. s. deu kasse, hvori de særlige varmeprøver
foretages.
Det er ikke all,
der ser lige godt ud efter eu omgang heri!
I lahoratoriet
giver del at se urlvik liug eu
af et apparat
skride fremad fra de første
skitser og hånd prøver til prodnktionsstadiet
en særlig arhejdsglæde.
Og ved al se nye og
hedre
ideer og typer fortrænge,
hvad der
een gang var det mest rn o de rn e, 'får m an en
følelse
af, hvad der er m edv ir keu de til al
skahe den d yuarniske
udvikling, der præger
de produkter,
der hærer homærkerne

Ri isbro

breve kompasset

rundt

hjælpeafdelinger
har hrug for, rue n har tillige kapacitet
til at lyskopiere
og fotokopiere for lampe- og neon fabrik, telekommunikationsfabrik
og for
de korruue rciel l e
afdelinger.
Fru Gerda
Chr-istensen
sørger
omhyggeligt
for, at der kommer
et nogenlunde ensartet
produkt
lid af det meget varierende
transparentmateriale,
der skal kopieres efter. Hvie hun tilfældigvis
skulle få

BO.
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Det er måske de færreste,
der i det dagli,:oe gør sig forestilling
om, hvilken proces
der
ivirkeligheden
påbegyndes,
i samme
øjehlik
e n ordre
modtages,
hvad
en ten
dette sker pr. telefon,
brev eller
gennem
en af vore repræsentanter.
I det følgende
vil vi derfor
forsøge
at
give et indblik
i hvilken
organisation,
der
ligger
hag ekspedition
og fakturering
af
enhver ordre uden hensyn til størrelse
samt
tillige i korthed belyse
den hogholderimæssige side a f sagen.
Vi tager med fotografiapparatet
ell rundtur i huset, og vi begynder
på 4. sal, hvor
vort første mål er

EN ORDRE
o

pa
vandring

telefonbordet,
som vi her ser i færd med at
etablere
forhindeise
mellem
en kunde
og
ordrekontoret
for glødelamper.

Knuden

der også
dre.
tede

er

stillet

ind

til

ordrekoutoret,

ligger på 4. sal, og afgiver sin or-

Ordren
noteres
ordreformular.

på

den

hertil

indret-

Da kun den udtrykte
ønske om den hurtigst mulige
levering,
hlivcr ordreformularen orng åeud e sendt til centralordrekontoret på 3. sal pr. rørpost.
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Ved modtagelsen
i centralordrekontoret
bliver ordren straks taget under behandliug.

Centralordrekontoret
er det nåleøje,
hvorigennem
samtlige ordrer skal passere. Her
udøves kreditkontrol,
og desuden
forsynes
ordreformularen
ved hjælp af en acldressog raphp lade med alle de oplysninger,
der er
påkrævet
for den videre hehandling, f. eks.
k un de ns nøjagtige
navn og adresse, konto
nr., betjeningsrabatter
indenfor de forskellige vu reg rup p e r, evt. særaftaler
IH
u;. 01'-

Herr installatør
H.Hansen
Kejsergade 58
K.

1016
0406 x
4B

ø S A CL SK R AR P M PS
22 22 25 l l 25 nt 25 O 25

<leen vedlægges
et n uuuue ro re t fakturasæt
(en original og 3 kopier), som ligeledes
forsynes med kundens navn og konto nr. Disse
ting, altså faktllrasættet
og o r dref o rm ulu re r
går nu pr. transportbånd
videre til

fuk turaudskri vn iug , hvor i første
omgang
den styk mæssig e udskrivning (antal og heskrivelse
af den pågældende
vare) foregår.

;;: kopier, hvoraf den ene er følgeseddel
til
kunden, afsendes pr. rørpost til lagerkontoret. Ord reform ul areu og den resterende
del
af fakturasættet,
nemlig originalen
og en
k op i, forhliver i afdelingen
til udregning
og efterregning.

1-
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Sammen med andre urdrer modtages vor
ordre på lagerkontoret,
der er beliggende
i sydfløjens
stueetage.
Altså passerer
ordren
via det underjordiske
rørpostanlæg
tværs
over eller rettere
tværs un de r gården.
Hele
denne rejse tager 22 sekunder!

Urdren er n u kommet
ud p selve lagere t, og vi ser her ekspedienten
i færd med
a t r uldføre sin del a f a rbejdet
med a t tage
de pågældende
lamper frem og afskrive dem
på Jagerkortet.
å

l pakkeriet
efterkontrolleres
varen med
tid tigere
omtalte
følgeseddel,
og ordren
pakkes
til udkørsel.
Ved udenbys
forsendelse må lagerkontoret
træde til med udfærdigelse
a f forsendelsespapirer
i overensstemmelse
med den forsendelsesmåde,
som
i det foreliggende
tilfælde
er den hurtigste
og mest praktiske.
Vognen
læsses for udkørsel,
og
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vi vender nu tilbage til fakturaafdelingen,
hvor ordre.formularen
er blevet påført
priser og udregnet, medens ekspeditionen
har
fundet sted.

Vor interne
"priskontrol" har modtaget
ordreformularen
til efterregning,
og i den
forbindelse
påføres
forskellige oplysninger
til senere hrug for den bogho l dcrimæssige
hehandling
af salget.

Såsnart
ekspeditionskopien
er modtaget
retur fra lagerkontoret,
færdigskrives
fakturaen i fakturaafdelingen,
og efter en sidste slutkontrol
af den færdige faktura
afsendes den til kunden.

Lagerbogholderiet
har modtaget en kopi
af fakturasættet
og foretager
den stykmæssige afskrivning
i lagerbeholdningen.
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På grundlag af ordreformularen
indarbejdes
i hulkortufdef iug en fakturaheløhet
i
salgshøger
og omsætningsopgørelser,
håde
pr. kunde og pr. repræsentant,
sidstnævnte
til brug for provisionsheregning.
Såfremt
det drejer
sig om varer,
der er hehæftet
med afgift til staten,
må der tages sæ rl ig
hensyn hertil ved bebandlingen.

På nærværende
billede bliver vort tilgodehavende
hogført
på den pågældende
kundes konto, og den egentlige proces for vort
vedkommende.
skulle hermed være afsluttet,
med mindre kunden ikke selv finder anledning til at indbetale
vort mellemværende
til forfaldstid, vi må da have vor

inkassator
af sted for at indkassere vort tilgodehavende,
men der er da også gået ca.
2 måneder
siden den dag, telefonen
ringede, og kunden afgiv sin bestilling.
Inkassatoren ser meget
sammenbidt
ud, men det
betyder
ikke, at han, når han kommer ud
til folk, sætter foden i døren. Hans funktion er tværtimod
at yde service over for
kunden, da mange kunder foretrækker,
at
vi afhenter betalingen,
så de ikke selv behøver at bekymre sig om at indsende
beløbet.
Bo.
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Vi bringer

S PO RT E.N

Badminton

anden single fik Børge Andersen hele I
og I bold, men han "sparede sig" også
til mixen, hvor han sammen med frk.
Gilling og væsentligst på grund af dennes gode spil vandt den ene af vore
sejre. Frk. Gilling og hk. Rosenvinge
vandt vor anden sejr i damedouble.
D-II holdet har vundet sin første kamp,
det var over Codan, og holdet vandt så
sikkert som 6-2. De enkelte resultater
kan vi ikke meddele, fordi holdet
i
sejrsrusen helt glemte at notere resultaterne.
Nu må der vist. være basis for en
kamp mellem de to D-hold, særlig efter
at Flemming Kristiansen til træning har
fejet både Børge Andersen
og Børge
Larsen ud af banen.

A-holdet har spillet mod Bikuben, der
vandt med 5-3. Vi havde store chancer for at få 4-4, da vi i den sidste
kamp, det var mixed-double, førte med
15-10 og 11-9, men tiden var udløbet,
og de, der skulle spille på banen efter
os, ville ikke tillade os at spille sættet
færdigt. Det blev derefter aftalt, at mixen
skulle spilles om på vor bane den følgende fredag. Omkampen tabte vi desværre uden kamp, fordi vor herre helt
havde glemt, at han skulle spille. Vinderne for PAP var: fru Birthe Jacobsen i
damesingle, K. Bøge i herresingle 3 og
Sillasen og Andreosen i herredouble 2.
C-holdet fører traditionen fra sidste
år videre ved at tabe alle sine kampe
uden at spille, og spilleudvalget må til
næste sæson drage konsekvensen
og
undlade at anmelde holdet.
D-I holdet har tabt til Ø.K.B. med 2-6
i en kamp, hvor Ø.K.erne lå flere klcrsser over vore spillere, i hvert fald for l.
og 2. single's vedkommende.
I første
single fik Børge Larsen 6 og I bold, i

TALENDE

Håndbold
Vort C-række hold har vundet over
A.U.B. med 11-4 og ligger nu som nr. I
i turneringen, vi mangler nu kun at spille
med tolderne, som er nr. 2. Vi kan nøjes
med at spille uafgjort og alligevel vinde, sidst vi spillede med T.l.F., var i finalen i Handelsbankens
juleturnering,
og der tabte vi med 7-6, så den 25. februar skul tolderne ned.
Vi kan meddele vore spillere, at både
Shell og Houlberg har foreslået at spille
træningskampe mod os, så selvom turneringen snart er færdig, er der ingen
grund til at svigte træningen. Endvidere
skulle vi jo også gerne have en kamp
med fabriken.

TAL!

Der ekspederes 75-80.000 ordrer om
året til hele landet ..
Det t.e ant.al ordrer betyder ca. 200.000
afskrivninger i lagerkartoteket.
Og i debitor bogholderiet
foretages
ca. 120.000 posteringer i samme anledning.
Men disse rekorder slås totalt af hulkortal delingen, der, for at behandle de
nævnte 75-80.000
ordrer,
omsætter
disse til ca. 6 millioner huller i C(I.
90.000 kort, hvilket. igen. betyder ca.
12 millioner anslag på II ulle- og kontrolhullemaskinen
i løbet uf et år.

Fodboldtræningen
samarbejde med fabriken og under
ledelse
af den kendte fodboldtræner
Aage Boe, begynder konditionstræningen fredag den 9. februar kJ. 17 fra fabriken.
Vi håber på slor 'til slutninq, da vi jo
som bekendt skal til Stockholm for at
hente pokalen hjem til Industrigården;
dette kan imidlertid kun lade sig gøre,
hvis hele .holdet stiller op i bedsle form.
15

Demonstration

af

BRAN DSLUK N I NGSMATERIEL

Koncernen har på foranledning

af fuld-

mægtig Arne Echart oprettet et »brandkorps«

bestående

af medarbejdere

fra

de forskellige afdelinger.
Her ses d'herrer

»brandchefer«

under

en demonstration af skum -

og andre

slukkere, som blev foretaget

den 7. fe-

bruar af ingeniør H. Lundsgaard fra Dansk
Brandværns-komite.

Ansvarshavende
Sportsmedarbejder:

redaktør: Herm. Kristiansen.
I redaktionen:
Børge Andersen. - Fabrikens repræsentant
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B. Jønsson. Rud Jeppesen.
i redaktionen:
H. Hansen.
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