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hiliskopets lette sommerspøg om skæg
m. m. fik tilslutning af mere end 500,
der næsten alle var i stand til a t genkende de formummede personer, som i
konkurrencens anledning var blevet udstyret med diverse uklædelige prydelser.
Uden særlig agtelse for det "svage"
køn var en af de portrætterede en dame,
frk. Rita Vahlkvist, reklameafdelingen
(billede nr. 8).

P

For at råde bod på gjort skade lod
redaktionen frk. Vahlkvist foretage lodtrækningen om de to gange. 50 kontante
kroner. De heldige blev:
Rigmor Vedel-Rieper, varekontrol,
E. Moesgaard, budget.
Og den fuldstændige indentifikation
bringes her ved hver enkelt billede.

SAMARBEJDSUDVALGSMØDE
- sådan foregår det ...

M

edarbejderne på fabrikken 750 - får hver sjette uge brev
fra Philips - et brev, hvis hoved er
gengivet øverst på næste side, og som
viser, hvorledes to æsler - stædige,
som æsler kan være - ikke kommer
et skridt nærmere foderet, end den
anden tillader.
Indtil de finder ud af, at de kan få
sulten stillet ved samarbejde.

Historien om de to æsler er med fuldt
overlæg valgt som "indledning" til det
referat af ethvert samarbejdsmøde,
arbejderne på fabrikken modtager. Dels
har man ønsket at minde om, hvordan
samarbejde opnås, dels vil man med illustrationsvalget antyde, at, som æslerne
samarbejdede til slut, således foregår arbejdet i samarbejdsudvalget.
Referatet sendes til enhver medarbejders hjem. Her kan han - eller hun i fred og ro studere de opnåede resultater, og samtidig kan familien delagtiggøres i, hvad der sker hos Philips.

I denne artikel skal fortælles om, hvad
der sker på et samarbejdsmøde - udover hvad man kan læse sig til i et referat.

Samarbejdsmøde-institutionen
er nedlagt i en aftale mellem fagforeningerne
og arbejdsgiverne.
Det siges, at et samarbejdsmøde skal finde sted fire gange
om året - men hos Philips foretrækker
man at mødes hver sjette uge for gennem de kortere intervaller mellem møderne at have problemerne mere friske.
Man lærer også hinanden bedre at kende, når møderne finder sted oftere - og
kan bedre tale ud om tingene, når man
mødes oftere.

I dette samarbejdsmøde
- der fandt
sted den 27. august - deltog 14 mænd
og 2 kvinder - og det startede en smule
utraditionelt, nemlig i receptionen,
hvor
direktør \Vindelin bød velkommen bI. a. til to suppleanter,. der deltog på
grund af de ordinære repræsentanters
forfald - og så gik turen til byggepladsen, hvor den nye kontor-, kantine- og
lahoratoriebygning
skal ligge. Her kunne
enhver spørge - og få svar - på byg-
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ningens indretning, byggeterminer, materialeforhold - og hvad byggeriet skal
koste, nemlig 4,2 millioner.
Også den nye lagerbygning, der skal
stå færdig til L januar, blev forevist.
Det fortaltes bl. a., at en frokost i anledning af jubilæet skal finde sted her
for ca. 1300 medarbejdere. For at kunne
huse alle deltagerne på een gang, har
man af myndighederne fået tilladelse til
at vente med en ski llernur, til jubilæet
er overstået.
Rundvisningen på byggepladserne varede en halv times tid, hvorefter mødet
"sattes"
fabrikkens mødelokale i ,,9.
april".

Indledningen
til mødet dannede en
hyggelig optakt til de forhandlinger, der
førtes det næste par timer. Man drak
kaffe og fik ild på cigaren eller cigaretten.
Ethvert samarbejdsmøde åbnes, ledes
og sluttes af direktør Windelin. Optakten til dette møde var et ønske fra ledelsens side om ndvidelse af marketender iu dvalg et med henblik på de problemer, der rejser sig, når det nye marketenderi skal indrettes i nybyggeriet. De
tre nye deltagere blev ikke udpeget med
det samme, - de tak ull e man "tale om"
indbyrdes for at finde de bedst kvalificerede.

ne -

næsten ordret -

havde af kom-

mentarer:

Windelin: Vi vil gerne kunne indrette
parkeringspladsen
for cykler, knallerter og scootere så hensigtsmæssigt som
muligt - og på en sådan måde, at helhedsindtrykket af den nye bygning ikke
skæmmes.
Der har været plan om en forsænket
parkeringsplads, men den løsning var for
dyr.
Loft: Hvilken løsning, man end vælger, så vil vi gerne foreslå, at man anskaffer nogle cyklestativer, der passer
til alle cyklestyr. Da de nuværende stativer blev lavet, var cyklestyr standardiseret på en eller anden måde. Det er de
ikke mere, og resultatet er, at alt for
mange har besvær med at få deres cykler anbragt.

Windelin: Jeg er enig
men den
løsning, vi finder, skal være økonomisk
rimelig. Een ting står fast: køretøjerne
- hvad art de end er af - skal være
overdækket. En anden ting skal vi være
opmærksomme på: Om nogle år er der
måske færre cykler og flere m ot or iserede køretøjer. Det må der også tages
hensyn til.
I ngeniør Hermann:
Selvfølgelig
skal
Strandlodsvej ikke være en promenade,
hvorfra det bedste synsindtryk er Philips kontorbygning. Det er også min mening, at vi skal finde en rimelig løsning,
der blot ikke må skæmme.
Tage Dencker: Kan man ikke lave
parkering under bygningen?
Windelin: Jo, det kan man godt, men
det koster 500 kr. pr. kvadratmeter.

Så fulgte en længere diskussion om
indretningen af parkeringspladsen
ved
den nye kontorbygning.
Og her er - fordi diskussionen om
dette emne er typisk for en diskussion
på et samarbejdsmøde - hvad deltager-
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Efter endnu nogle bemærkninger sluttede direktør Windelin dette diskussionspunkt med at fastslå, at der i øjeblikket
ingen patentløsning var. Man ville arbejde videre med problemet - og ethvert
forslag var velkomment.

Det næste punkt, pr o.duk tions-situa ti onen, optog ikke megen tid. Det kan til
tider vare længst af samtlige punkter,
men denne gang var der ikke meget at
melde fra d'herrer Hermann og Busck.
Af ingeniør Hermann's redegørelse
kan fremhæves omtalen af to nye metalpresser, der anskaffes til MV. Man vil
kunne fortsætte en eksport-produktion,
og det vil blive muligt at udvide beskæftigelsen ved denne fabrikation.

Men, oplyste direktør Windelin, det kræver en investering på omkring 50.000 kr. pr.
ny medarbejder at sætte denne produktion
igang. Det nødvendiggør, at man disponerer meget nojagtigt, når man overvejer
en udvidelse af beskæftigelsen.
En af de åbenlyse fordele ved Philips
samarbejdsudvalg
er den fordomsfrie
tone, der lægges for dagen. Det kom til.
udtryk, da man skulle diskutere det eksisterende musikanlægs effektivitet.

Samarbejdsudvalget

, Sv, Loft lagde for: - Hvornår får vi
et nyt anlæg - eller rettere sagt, hvornår bliver det gamle kasseret?
Herom udspandt der sig en livlig diskussion, som mundede ud i, at der snarest skulle anstilles forsøg for at finde
en løsning, der kunne tilfredsstille dem,
der skulle høre på musikken.
Om de andre punkter, der blev behandlet, har de direkte interesserede
som nævnt fået brev. Tonen var hele tiden den samme - selvom det skal indrømmes, at den en sjælden gang kan
strenges en smule, når principielle synspunkter skal luftes. Men der avles ikke
bitterhed af den grund - ethvert problem har man hidtil kunnet snakke sig
til rette om.
Mødet trak ud en halv times tid efter
normal arbejdstid.
Ikke alle punkter
nåede

man igennem

igen om seks uger der er brug for det.

gør studier

-

men

man mø d es

eller tidligere, hvis

pa byggep"ladsen.
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PHILIBIO
il nytår skal den nye film- og foreT dragssal
på Industrigården stå klar.
Der arbejdes for tiden på tryk for at få
sale u færdig - og det er meget ofte sket
med rigelig anvendelse af tryklnftbor __
hvilket ikke har været nogen somhelst
inden for hørevidde til behag. Af samme
årsag har man pålagt håndværkerne at
udfolde den mere støjende del af arbejdet før 8,30 og efter 16,30.
Den nye foredragssal får plads til 162
tilskuere
eller hørere. Den udstyres
med moderne Philips tonefilm-anlæg for
såvel 16 som 35 millimeter film samt
lysbilledapparater. Højttaleranlægget også et Philips-fabrikat - vil egne sig
til såvel foredrag som musik- og filmgengivelse. Belysningen?
Den bliver så
smagfuld o'g effektiv, som kun P
.
kan levere den.

På grundplanen viser vi Dem salen i
forbindelse med hall' en. Der bliver en
rummelig garderohe, og der indrettes
desuden en mindevæg, på hvilken fotos
af firmaets 25 års jubilarer skal ophænges.
Foredragssalen skal fortrinsvis anvendes af salgs afdelingerne, men vil iøvrigt
også være til disposition, når som helst
andre afdelinger eller formål har behov
for den.
Det kan i denne forbindelse nævnes,
at man for tiden arbejder med oprettelsen af et Philips-filmbibliotek, der til sin'
tid vil kunne stille et antal film til rådighed for foreninger, skoler og kursus
- uden vederlag.

AKUSTISK

PANE.l.,

TÆPPE

- Goddag, mit navn er Adnan
Hussny Tillo - og jeg skal hilse fra
Philips i Damaskus (Syrien).
Nok er Philips en international
organisation, men det hører dog til
sjældenhederne,
at vi herhjemme får
besøg fra så fjerne søsterselskaber,
som tilfældet var for en måneds tid
siden, da mr. Tillo dukkede op med
en (halvgammel) hilsen fra Damaskus.
Tillo havde ingenlunde drevet undervejs. Forklaringen på, at hilsenen
måske ikke var helt frisk, var, at han

i mellemtiden havde været på besøg
i Jordan, Iraq, Persien, Georgien,
Tyrkiet, Rusland, Finland, Norge og
Sverige.
I alle landene havde Tillo - med
stort held - opsøgt det pågældende
lands statsoverhoved og fået en autograf og en hilsen med på vejen. Der
var således i hans »Gyldne bog«
både kongers og præsidenters navnetræk
den sovjetrussiske
sportsministers.
Adnan Tillo, der er fodboldtræner
for Philips i Damaskus, startede sin

+

»ferie« den 1. januar i år. Det er
hans agt - på en solo-motorcykle
- at nå jorden rundt. Da han nåede
København, havde han kørt 32.000
kilometer, men havde endnu den
længste ende tilbage, nemlig: Tyskland, Holland, Belgien,
England,
Frankrig, Spanien, Italien, Jugoslavien, Ungarn, Grækenland, Ægypten, Tanger, Algier, Marokko - og
Nord- og Sydamerika. Han regnede
med, at han først ville være tilbage
i Damaskus om godt et årstid.
Tillo, der under opholdet i København, boede i telt på campingpladsen
på Bellahøj,
fortalte,
at han som
sportsmand
(han var op så professionel fodboldspiller) ikke havde nogen vanskeligheder
ved at passere
alverdens grænser.
I Norge havde han søgt at træffe
kong Haakon, der var syg, og den
svenske konge var ej heller hjemme,
men på fisketur. Det var Tillos agt i

Danmark at søge at få kong Frederiks autograf. Og var kongen ikke
hjemme, ville Tillo godt lade sig
nøje med stats- og udenrigsminister
H. C. Hansens.
Globetrotten Adnan Hussny Tilla foran
tel t-vill a på Bella høj •
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H. D. SALG OG REKLAME 2. DEL

Frode Terkelsen,
concernhogh.

Steen

Rimestad.
Repax

Thor Askerud •
electronica

Svend Drost,
hovedbogholderi

Kai

Bent Wissing.
electronica

Hammer-Pedersen,
Finax

H. D. 1. DEL

Stig Dresling,
modt..afd ,

Henning Christensen,
concernbogh.

John Winkelmann,
markedsanalyse

Asbjørn Dehlie,
Asas

Eiler Nissen,
adm. fabrikken

HANDELSSKOLERNES

HANDELSSKOLERNES
statskontrollerede

statskontrollerede

BOGHOLDERPRØVE

PRØVE I BOGFØRING

Flemming

Jytte Olsen,
hoved bog holder-i

Viggo Jørgensen,
fakt.afd.

Christensen,
Finax

HANDELSMEDHJÆLPEREKSAMEN

Alice Jensen,
forkalkulation fabr.

Annelise Andersen,"
bogh. afd. musik

Villy Jensen,
hovedbogholderi

Bjørn Bonde,
. Odense

K. E. Kjøller,
Aarhus

Aase Bisholt,
te!e

FL Mortensen.
p.t. soldat

Birte Bendtsen,
Asas

Ole Andersen,
p.t. soldat

Birgit

Mikkelsen,
Re pax

Gitte

Nielsen,
Finax

Jytte

Rasmussen.
reklame

Salgschef, prokurist
C, Lydeking: - Det er det store spørgsmål,
når man forsøger at udrede den udvikling,
salget af fjernsyn vil
gennemløbe i de kommende ål"

F

or nogle få dage siden opgjorde
fjernsynet antallet af licensbetalende fjernseere til 85.000. I løbet af
kort tid venter man at passere fjernseer m. 100.000.
For blot 3 år siden - altså i 1954solgte de danske fjernsynsfabrikker
5.000 fjernsynsmodtagere.
I denne sæson har branchen sat
næsen op efter at fremstille og sælge
85.000 modtagere.
Og for 1960 siger den hidtil anvendte beregningsform, at markedet
vil toppe med et års-salg på 125140.000 modtagere.
Det skal dog med det samme indskydes, at der - når man regner med disse
store tal - er et meget, meget stort
spørgsmål: den danske bonde.
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Skal beregningerne
holde, forudsættes
nemlig landmanden at aftage en ganske
væsentlig
part af den planlagte
produktion.

*
- Og hvorfor skulle landmændene i
grunden ikke vise fjernsynet interesse,
siger salgschef,
prokurist C. Ly dekitig,
som giver oplysningerne,
der danner
grundlaget for denne artikel. De har slet
ikke de muligheder for forlystelse og fritidsheskæftigelse, byboerne har.

*

Det danske klima spiller en anden,
væsentlig rolle, når fremtiden rent f jernsyns-salgsmæssigt - beregnes. Vore vindog vejrforhold er af en sådan beskaffenhed, at de ikke tillader al den fritid,
man har, anvendt udendørs.
Når man
alligevel skal udnytte fritiden - og den
må formentlig blive større i de kommen-

de år kan man
bedre fritidsbeskæftigelse
- end fjernsynet.

ikke
-

finde nogen
generelt
set

*
- De tal, vi opererer med her, fortsætter Lydeking, er for en stor dels vedkommende fremskaffet
på grundlag af
det engelske fjernsyns udvikling. Når vi
sætter spørgsmålstegn
ved landmanden,
skyldes det, at herhjemme fordeler befolkningen sig med 45 procent på landet
og 55 procent i byerne. I England bor
85 procent af befolkningen i byerne og kun 15 procent på landet.
- Hvis vi - i et fortsat tankeeksperiment - omregner tallene til en fjernsyns-dækning for den samlede befolkning,
vil 35 proccnt at de danske husstande eller en halv million - have fjernsyn i

1961.
Med denne halve million Fjernse.ende
husstande må man formentlig regne med,
at markedet topper ....
og at produktionen af fjernsynsmodtagere
stagnerer.
Det være dog sagt med det samme, at
der til sin tid vil være rigelig erstatning
i form af andre produktioner, der kan
optages.
Må jeg i den forbindelse minde om
farvefjernsynet, som man dog tidligst
kan forvente skal blive effektivt i 196567. Det kan til sin tid formodes at ville
indtage den samme plads, som radiogrammofonerne indtog på radio-markedet.

*

Man må også regne med, at befolkningstilvæksten vil holde produktionen i
gang, ligesom en b efolkningsgr upp e som
ungkarlene - af begge køn - vil melde
sig som købere i betydeligt større udstrækning, end i dag, hvor det fortrinsvis
er eksisterende
familier, der anskaffer
fjernsyn. Disse "enlige" seere kan man
regne med vil skabe en efterspørgsel
efter mindre fjernsyn - apparater med 14
eller 17 tommer billedskærm.
Fjernsyn
med store billedrør - 24 tommer tror jeg ikke på. I Amerika er 21 tom-

mer blevet den foretrukne størrelse og herhjemme må vi tage hensyn til de
ofte beskedne
rum-forhold i lejlighederne. Jeg tror, 17 tommer vil fortsætte,
måske i en overgangsperiode
vil man
foretrække 21 tommer.

*
- Og prisen: Op eller ned'?
- Den er herhjemme særdeles rimelig. Der er ingen grund til at formode
store ændringer
forhold til indtjeningen.
Herhjemme skal en håndværker i
Kobenhavn for at erhverve sig et 17tommer-apparat regne med en anskaflelsespris, der svarer til mellem 6 og 7
ugers Ion.
Hans kollega i Vesttyskland må regne
med 8~ uges Ion for at kunne købe et
tilsvarende apparat.
For danskeren kommer ydermere, at
han køber en modtager, der ligger i toppen, hvad kvalitet angår. De danske
fjernsyn - betragtet som helhed - er
af en meget fin kvalitet.
Så meget om fjernsynet. Noget tilsvarende, eksplosionsagtigt
udviklende salg
har man ikke tidligere kendt.
Men hvad med det øvrige, beslægtede
marked: Radioer, radiogrammofoner, pladespillere, håndop tagere o.s.v.
Herom siger Lydeking til slut:
Der kan for disse områder kun blive
tale om en udvikling af eksisterende
varegrupper. Lad mig minde om highfidelity, der kun lige er startet herhjemme, men som nok skal vinde betydeligt
terræn - og sidst, men ikke mindst, vil
transistorerne rumme muligheder af betydeligt omfang. I de første 5-10 år
skal man ikke regne med, at produktionen af transistorer
kan dække efterspørgslen, idet transistorerne ikke alene
vil finde anvendelse i underholdningsapparater, men i høj grad udsættes for
en kraftigt stigende efterspørgsel til an'
dre industrielle og videnskabelige formål.
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"HOTELV~

medarbejdere,
D eofteaf erPhilips
på rejse i provinsen,

der
kender vanskelighederne
ved navnlig i
sommersæsonen
at få tag over hovedet - hvis man ikke har sikret sig i

Her er telekommunikationsfolkene ved at stramme
bardunerne. Fra venstre: Montør J. Kandina,
chauffør Sv. Førsterling
og montør Bent Jensen.

deler solog vind lige.
nyeste samarbejdsog sa mor dD etningsorgan
på fabrikken er F.K.F.Fællesudvalget for klubber og foreninger, der tæller repræsentanter for samtlige klubber og foreninger.
Formålet med F.K.F. er at skabe et
organ, der kan koordinere de mange indsamlinger, fester og lotterier, som året
igennem finder sted.
Mens man tidligere var udsat for, at
såvel fester som indsamlinger og lotterier kunne falde sammen til gene for
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RELSE"

Nogen springmadras var det ikke, erklærede montør
Bent Jensen - men den er bedre end den bare jord.

forvejen ved en forudbestilling til et
hotel.
Telekommunikations - afdelingens
folk skulle i sommer foretage nogle
arbejder i Ålborg på Post- og telegrafvæsenets bærefrekvensstation
men der var ikke et hotelværelse (og
slet ikke tre, som man skulle bruge
til de tre mand) at opdrive i hele
Nordjylland. Hvilket dog ingenlunde
forhindrede tele-Iolkene
i at slå sig
ned i Ålborg.
Man medbragte fra København et
telt, slog det op på campingpladsen
i Ålborg - og klarede sig stolt en
ugestid, indtil man atter kunne få
hotelværelser.

hinanden, tager F.K.F. nu hånd i hanke
med, at intet arrangement
falder sammen med et andet.
Fabrikkens forskellige arrangementer
er nu jævnt fordelt over hele året - og
så vidt muligt tilstræbes også en spredning i hver måned. Februar og juli er
indtil videre "frimålleder", hvori ingen
arrangementer afholdes.
Kun to indsamlinger står udenfor ordningen, nemlig "Barnets glæde" og "Børnenes kontor".
Udvalgets formand, Svend Loft, betoner, at ingen fest, ingen indsamling eller
noget lotteri kan finde sted uden udvalgets sank tion.

Tf

unstforeningen har nu mere detaljeret fastlagt vinterens program_
Der lagdes ud onsdag d. 25. sept.
med et foredrag af chefredaktør Preben Willmann. Emnet var »Motivet
og den kunstneriske ide«.
Den 4. december kommer BrobyIohansen med et foredrag om verdenskunstens
mestre i forbindelse
med en udstilling og lysbilleder.

.l~

ALE
PHILIPS A/S
Ansættelser
lærlinge og elever:
1. aug. Ole Frantzen, hulkortafd.
1. aug. Arne Frederiksen, comm.lager
1. aug. Rigmor Haarbye. afd. musik. bogh.
1. aug. Ingelise Hansen, hovedbogh.
1. aug. Niels Hesse, hovedbogh.
1. aug. Hanne Hindborg, økonomikont.
1. aug. Jørgen Klarskov Jørgensen, Finax
1 aug. Karen Kaas Larsen. fabrikken. lndke b
1. aug. Hanne Weeke larsen. hovedbogh.
1. aug. Inger Lund Nielsen, poseafd.
1. aug. Inge Nielsen, lagerkart. belysn.
1. aug. Birthe Oppenheim, post af d.
1. aug. Knud Prip Pedersen, Repax.
1. aug. Hanne Rasmussen. postafd.
1. aug. Leif Varmark, centralordrekont.
1. aug. piccoline, frk.
lager
1. aug. piccoline, frk.
14. aug. ass., fru Annie
19. aug. kontorist, frk.

Kirsten Hansen,

afd. musik,

Leila Pileborg, postafd.
Heinrichson,
reklamelager
Lone Louw, hulkortafd.

Af ikke daterede arrangementer
kan nævnes:
Nyere dansk malerkunst, Kinesisk
grafik, Franske impressionister,
plakatophængning
(Kardinsky og Carl
Kylberg), lån af originale skulpturer
fra det nystartede kunstbibliotek i
Nikolai kirke og lån af originale
Hagedorn-Olsen-lærreder.
Der vil
desuden søndag formiddage blive arrangeret rundvisninger
på forskellige efterårsudstillinger,
f. eks. Grønningen og Charlottenborg.
Det kan desuden nævnes, at kunstforeningens aften-arrangementer fortrinsvis vil finde sted onsdage.
For alle arrangementer gælder, at
de publiceres ved en direkte meddelelse til medlemmerne foruden ved
opslag på de dertil egnede tavler.

28. aug. a ss.; cand. polit. Erik Nissen. dir.sekretar.
1. sept. kontorist. frk. Beth Larsen, hu Ikortafd.
1. sept. korresp., fru Lis Mølleskov, hovedbogh.
5. sept. fru Elna Brandt, reception, 5. sal
16. sept. arkitekt Peter Hjorth, modtagerafd.
Fratrædelser
12. aug. korresp., fru Mimi Larvig, spec. 1
31. aug. ald.leder Fr. Dahlberg, modraqerafd.
31. aug. fru Helga Pedersen, reception, 5. sal
Udnævnelser
1. juli ekspedient Leif Larsen udnævnt til overekspedient i reklameafdelingen
15. aug. lagermedhj. Jørgen E. Jørgensen udnævnt
til ekspedient (funktionær) på comm.lager
Indkaldelser
ti I mi litærtjeneste:
2. sept. Ole Andersen, reklameafd.
2. sept. Flemming Mortensen, hulkortafd.
Omflytninger
1. juli chauffør Ib Worm Ira kørselsald. til Esso
service som tankforvalter
1. aug. ek spedlenr johan Skovsgaard fra comm.lager
til kørselsafd. som chauffør
1. aug. assistent Ole Andersen fra Repax til re kl ame'ager
1. aug. assistent Carl E. Kjøller fra debitorbogh.
ti I Arhus ald.
1. aug. assistent Bjørn Bonde fra belysningsafd. til
Odense ald.

1. aug. assistent
Flemming Mortensen fra Odense
afd. til hulkortafd.
15. aug. assistent H. O. Kragh-Hansen fra Repax til
hovedbogh.
15. aug. assistent Villy Jensen fra Århus afd. til
hovedbogh.
1. sept.overass. P. Thonning fra Asas til Finax
1. sept. assistent ASbjørn Dehlie fra concernbogh.
til As a s
1. sept. hollandsk volontør Hugo Selbeck fra
fabrikkers adm. til budgetafd.
1. sept. assistent Steen Rimestad fra Repax ti I
hovedbogh. og medio sept. til budgetafd.
1. sept. assistent ArneGeel Andersen fra fabrikkens
adm. til Finax
9. sept. assistent, frk. Jytte Olsen fra hovedbogh.
til concernbogh.
16. sept. korresp., frk. Franze Cordes fra concernbogh. til teleafd.

FABRIKKEN
Ansættelse
15. aug. kontorass., frk. P. van der Jeugd, organisations- og budgetkontoret
Omflytning
1. aug. Cai Ekstrøm Petersen fra metalvareafd.
forberedelsesafd.
mek. gruppe
Fratrædelse
31. aug. kontorass.,

til

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

montrice Anna Sørensen, unde rdels afd.
montrice Kate Holm, underdelsafd.
arbejdsdr. Christen Rasmussen, laboratoriet
specialarb. K. Holbæk-Nielsen,
montageafd.
montrice Åsne Wad, underdelsafd.
montrice Rita Danneberg Voss, underd.afd.
montrice Inge Thomsen. underdelsafd.
montrice Else Weische, underdelsafd.
montrice Solveig Clausen, underdelsafd.
montrice Bi r-et.e Jørgensen, underdelsafd.
specialarb. Viggo.Johnsen, moncageafd.
specialarb. John Rasmussen, montageafd.

Fratrædelser
1. juni montrice Astrid Hansen, underdelsafd.
7. juni montrice Jytte Thorup, småapp. afd.
13. juni montrice Gerda Jansen. montageafd.
15. juni montrice Gurli Olsen. montageafd.
29. juni montrice Grethe Jess-Hansen,
montageald.
20. juli montrice Kirsten Kofoed, underdelsafd.
20. juli montrice Tove Jensen. småapp. afd.
20. juli kedelpasser Harry Stidsen, værksted
31. juli montrice Emmy Iversen,
srnåa pp . afd.
8. aug. radiomek, Bent Jensen, laboratoriet
13. aug. montrice Else Hansen. underdelsafd.
15. aug. montrice Ellen Hansen, underdelsafd.
15. aug. s pec ial ar b. Nilo Hemmingsen,
lampeafd.
16. aug. montrice Lis Møller, montageafd.
17. aug. montrice Margit Mortensen, montageafd.
17. aug. montrice Asta Nielsen, montageafd.
19. aug. montrice Inge Borup Jensen, lampeald.

fru Sonja Losnedal, indkøbsafd.

Ansættelser
7. juni
montrice Edith Rasmussen, montageafd.
12. juni montrice Karen Jørgensen,
lampeafd.
17. juni montrice Julie Mortensen. montageafd.
15. juli
kedelpasser
Einar Olsen, værksted
22. juli
montrice Birthe Hansen, underdelsafd:
22. juli
montrice Elinor Pedersen. underdelsafd.
25. juli montrice Rigmor Sørensen, underdelsafd.
29. juli
montrice Anne-Lise Jensen,
mon ta qeafd ,
29. juli arbejdsdreng Holger Lund, lampeafd.
29. juli montrice Lillian Jensen, underdelsafd.
29. juli montrice Elise Højst ru p, underdelsafd.
30. juli a rbejdsdren q Jørgen WiJsen. metalvareafd.
31. juli montrice Adele Majewski, underdelsafd.
31. juli
montrice Elsebeth Bahner, underdelsafd.
1. aug. montrice Else Olsen, underdelsafd.
1. aug. montrice Emmy Hansen, underdelsafd.
1. aug. radiomek.lærl. Søren Mollerup, varekontr.
1. aug. montrice Anni Jensen, montageafd.
2. aug. specialarb.
Jens Christensen. mcncaqeafd.
3. aug. specialarb. Bent Har tvic h , mcntaqeafd,
S. aug. specialarb.jens
C. Christensen, montageafd.
5. aug. radiomek. Stig Eriksson, tele
S. aug. montrice Karen Andersen. underdelsafd.
6. aug. montrice Annelise Larsen. underdelsafd.
8. aug. arbejdsdreng Bjarne Larsen, varekontr.
8. aug. montrice Inger Thomsen, montageafd.
9. aug. montrice Gurli Larsen, montageafd.
10. aug. s peci alar b, Harly [ohansen , metalvareafd.
12. aug. montrice Kathe Holm Hansen, montageafd.
15. aug. montrice Inge Madsen, montageafd.
15. aug. montrice Inga Kiilsgaard,
underdelsafd.
19. aug. montrice Annie Knudsen, montageafd.
19. aug. montrice Else Rasmussen, montageafd.
19. aug. montrice Ingelise Hansen, montageafd.
19. aug. montrice Norma Andersen, underdelsafd.
20. aug. montrice Marie Thomsen, montageafd.
21. aug. specialarb. Ib Larsen, metalvareafd.
21. aug. montrice Grethe Petersen, moncageafd.
21. aug. montrice Kirsten Nielsen. underdelsafd.
21. aug. montrice Lis Jensen, underdelsafd.
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21.
22.
22.
26.
26.
26.
26.
26.
27.
28.
29.
30.

Radio Boys' besøg
Fra 2.-4. august havde
fodboldafdelingen besøg af
Radio Boys, Eindhoven,
som tilbragte tre dage i
København.
Gæsterne skulle være ankommet allerede fredag aften den 2. august ved 18tiden. men en række uforudsete vanskeligheder - bI. a. ventetid ved Storebælt
- forsinkede ankomsten med hele seks
timer og modtagelseskomiteen,
der
ventede på Industrigården,
måtte efter
bedste evne fordrive ventetiden indtil
midnat, da gæsterne - med damer
endelig ankom.
Lørdag formiddag var hollænderne på
besøg på fabrikken og så produktionen,
ligesom børnehaven
vakte navnlig de
kvindelige gæsters interesse.
Fodboldkampen, der foregik på Snndby stadion om eftermiddagen, overværedes af en del kolleger fra Philips. Efter
at spillerne havde hilst på hinanden,
blev holden givet op af fru direktør
Windelin.

I

e..

Fru Windelin giver bolden op.

Kampen i Malmø efterfulgtes af nogle
hyggelige timer i kantinen hos Thu.le .så hyggelige, at det kneb med at na SIdste aftenbåd til København.
Lørdag den 21. september skal holdet
til Allerød, og den 7. oktober foregår
returkampen.

Kampen begyndte godt for vore hjemlige farver, og der var i hvert fal~ i første balvleg udsigt til en dansk sejr. Men
Radio Boys spillede godt og støt og
vandt kampen 3-1.
Om aftenen var der indbudt til fest på
Industrigården,
hvor man havde det fornøjeligt og hyggeligt i hinandens selskab.
Dagen efter - om søndagen - udflugtede man til Nordsjælland, og der sluttedes om aftenen med et besøg i Tivoli.
. Mandag morgen drog hollænderne af
sted til Eindboven.
Det hollandske holds leder, W. Bol,
har bedt Philiskopet overbringe en tak
til alle, der var med til at gøre Danmarks-besøget til en oplevelse for vore
kolleger fra Holland.

Den 12-. august var dameholdet i Gentofte for at
møde SAS om retten til at
deltage i landsdelsstævnet
i Hillerød. Kampen var
meget jævnbyrdig og endte
3-3 ....
og så skulle der omkamp til,
som SAS overrumplende vandt 3-0.
Mens holdet således gik glip af en
Hillerød-tur, er der stadig Ollerup-turen
at stile efter.
Træningen er nu i fuld gang i Sundbyballen hver lørdag. Herrel'lle spiller fra
12,30 til 13,30, mens damerne træner fra
13,30 til 14,30. Enhver ny deltager er
velkommen.
P.S.: Herrerne har (mon i et letsindigt
øjeblik) lovet at vinde unionsmesterskabet for ikke at stå tilbage for damerne .

Uafgjort i Malmø
Philips 2. hold var lørdag den 17. august i Malmø til dysten mod Thule,
Malmø som man delte point med, idet
kampen endte 2-2. Vi har nu 3 point
- og returkampen den 8. september vil
afgøre holdets videre skæbne i turneringen.

Danmark

og Holland

i et mål

Den nye sæson er startet
- og der håbes på lige så
gode resultater som sidste år.

På afdelingsmødet
før
sæsonens begyndelse blev
der sammensat nyt spilleudvalg, som kom
til at bestå af G. Frederiksen (formand),
Børge Larsen, Mogens Sillasen og frk.
R. Vahlkvist.
Den hidtidige formand, B. Henriksen,
havde ønsket at fratræde efter at have
over taz et formandskabet for PPF, og afdeling~n vil gerne benytte denne lejlig-

-

og bolden udenfor.
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hed til at takke Henriksen
for betydningsfuld indsats.
Forretningsgangeu
er ændret på nogle
punkter.
Ekstrakontingentet
fratrækkes
fremtidig lønningerne,
og desuden bliver
udfor dr ingstavlen
fremover
betjent
af
medlemmerne
selv. Med henblik på holdturneringen
forsøger
man nu at lade
holdkaptajnen
give besked
om holdopstilling
og spilletider
til de' pågældende
spillere.
Som foregående år er der sluttet
kontrakt med A.B.C.,
således
at der bliver
det samme antal baner, ialt 12 i hallen i
Markmannsgade,
til disposition.
Tilslutningen er fuldt så god som tidligere,
og
der er endda medlernmer
p venteliste.
r

å

Nogle af de mere rutinerede spillere har
indvilget i at træne begyndere, så disse
sparer de forholdsvis
store. udgifter til
betalt træner.
Der er tilmeldt fire hold i K.F.LU.s
holdturnering, og Philips møder desuden
med bold i C., D. og K-rækken samt i
begynderrækken. I sæsonens løb vil der
komme indbydelse til unionsmesterskaberne samt til den interne turnering.
Den· første sæson på de
nye baner bød på både
godt og ondt. Det må slås
fast, at skytterne m~d dette baneanlæg har faet de
bedste betingelser for at
udøve deres sport.
I sommerens løb delt og skytter fra
Philips i de stævner, der var arrangeret
af K.F.LU. Ved statuette-skydningen opnåe des en 8. plads og det var ikke
nær, hvad man havde ventet.
I sommerstævnet den 26. juni blev A.
Fischer nr. 5 med ial t 139 points. I
unionsmesterskabet
den 28. august deltog 5 mand, der opnåede 507 points en smule mindre end ventet, men dog
hæderligt. Den interne konkurrence om
den pokal, der i sin tid blev udsat af
PAP, blev for tredie gang vundet af
A. Fischer. Da pokalen skal vindes fire
gange for at blive ejendom, har Fischer
store chancer.
Som skytterne sikkert har bemærket,
er der rejst et fortrinligt skyttehus på
banerne. Her vil der fra næste sæson
være muligheder for at opbevare våben
og ammunition, således
at skydningen
kan starte, såsnart første mand indfinder sig.

l]
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Det har ved forskellige stævner vist
sig, at nogle skytter, der er tilmeldt,
udebliver uden at sende afbud. I tilfælde af, at man forhindres i at deltage i
et stævne, hvortil man er anmeldt, bør
der sendes afbud i så god tid som mulig t
- derved undgås betaling af startpenge.
Det kan til slnt oplyses, at 15-meterskydningerne
begynder onsdag den 2.
oktober. Der skydes i år på "Toms fabrikker", som beredvilligt har stillet lokaler til rådighed.
Indmeldelser modtages på lokal 366
og 295.
Korrespondance - skakpartiet mod Philips i Hamburg, som interesserede
kan følge på demonstrationsbrædtet
i Industrigårdens marketenderi, skrider planmæssigt frem. Korrespondanceskak tager naturligvis
forholdsvis lang
tid, men til gengæld er kvaliteten som
regel højere end ved et normalt spil med
begrænset betænkningstid. Det lykkedes
ikke tyskerne, som spiller "hvid", at opnå nogen åbningsfordel. Resultatet
er
Foreløbig blevet en ret jævnbyrdig stilling, der let kan udvikle sig til interessante begivenheder
i det forestående
midtspil.
K.F.LU.s
enkeltmandsturnering
begyndte den 2. september 1957. Der meldte sig 5 deltagere.
.
Holdturneringen begynder medio sep t,
Vi mangler endnu nogle spillere for at
tilmelde 2. hold i lighed med sidste år.
For de spillere, der ikke fik tilmeldt
sig enkeltmandsturneringen,
kan vi oplyse, at der også kommer en turnering
efter nytår.

H

Opråb!
Vintersæsonen står for døren, o.g der er mangel på
nye bordtennisspillere især fra fabrikken.
Mange bedes melde sig.
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