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7. ARGANG

UndersamarbejdsudvalgsmDde
i Afdeling
Produktionsmidler.
Omkring
forhandlingsbordet
er samlet
(fra venstre):
Værktøjsmager
Jørgen Nielsen,
reparationsmester
Hans Nielsen,
afdelingsleder
Kjeld Olsen,
radiotekniker
Arnold
Nielsen
og værktøjsmager
Johannes
Jensen.

Det lyder indviklet, men
meningen er nu klar nok
Der er installeret
nogle nye led i
den fine samarbejdsmekanisme
i
Philips Radio AIS: 12 undersamarbejdsudvalg.
Ja, det er et indviklet ord, men meningen er klar nok. Udvalgene med
det lange navn skal gøre behandlingen af problemerne
kortere og
endnu mere effektiv. Her skal man
drøfte de mindre, lokale problemer, som bedst kan ordnes indenfor den enkelte afdeling med det
lokalkendskab, man der råder over.
Til gengæld får man så bedre tid
til at drøfte principielle
og generelle spørgsmål til bunds i det store fælles
samarbejdsudvalg
for
Philips Radio AIS.
Hver afdeling har fået sit udvalg,
og skønt ordningen ikke er mere
end et par måneder gammel, har
der allerede i samtlige afdelinger
været afholdt et eller flere undersamarbejdsudvalgsmøder.
Noget helt tilsvarende findes ikke
på andre virksomheder,
så det er
en nydannelse, der sikkert også vil
blive iagttaget med interesse ude-

fra. Mange ansatte, der måske ikke
direkte er impliceret
i den, kan
vente at blive spurgt om, hvad den
går ud på. Lad os derfor nævne et
par hovedpunkter:
Ideen
opstod
i forbindelse
med selskabets
kursus-virksomhed
og de dertil hørende
diskussioner
med bl. a.
sekretær
Otto
Nielsen,
ACF,
og forstander
Erik
Ohrt,
Arbejdsgiverforeningens
afdeling
for
Samfunds kontakt, som indledere.
Kursusvirksomheden bidrog
også
til
ideens
udformning og den vigtige
fortræning
af und e rsa ma rbe j d sudva I gs m od ed e I ta ge rn e
under
ledelse
af undervisningsleder
Finn Henningsen.
I begyndelsen
af oktober
i fjor
var
man nået så vidt, at et udvalg - be-

Den nye form. for samrådsmøder,
som er en følge af selskabets ændrede organisation,
havde premiere torsdag den 4. januar. Fra ledelsens side deltog direktør S. A.
Windelin, som førte forsædet, samt
direktør P. U. Friis, Dansk RøntgenTeknik AIS, underdirektør J. Grunnet, Philips Lampe AIS, underdirektør Hans H. Olsen, Philips Radio
A/S, underdirektør, direktionssekretær Torben U. Smith, personalechef
Jørgen Holm og redaktør Niels Jørgensen. Også på medarbejdersiden
-r Fællesrådet
for selskabets funktionærer - var underselskaberne repræsenterede.
Fællesrådet,
som her for forste
gang optrådte i sin nuværende skikkelse, er dannet af de tre personaleforeningers
formænd: B. Henriksen, PPR, Rud. Jeppesen, PAP,
og B. Matthissen, PPL, og suppleret med repræsentanter
for funktionærerne i de underselskaber, der
ikke har dannet personaleforeninger, for Miniwatt H. Christensen og
for Dansk Hentgen-Teknik

N. H

Carlsen.
På forslag

fra B

~
~

Matthissen
blev.a..;,.
•
det vedtaget,
at
Fællesrådets talsmand skulle være den, der var
ældst
i ancienniB. Henriksen.

3

tet som personaleforeningsrepræsentant. Dette hverv tilfaldt i overensstemmelse hermed B. Henriksen.
Blandt de spørgsmål, som derefter
droftedes,
var retningslinier
for
funktionærforeningernes
budget og
regnskab
fremover,
mærkedage s
markering og ferielotteriet.

For første
gang er ferielotteriet
for
alle
selskabets
funktionærer
trukket
under
Det skete
tirsdag
den 16.
januar
bag låset
dør og nedrullede
gardiner
i den lille spisestue
på 1. sal
i Industrigården.
Til
stede
var kun
revisor
Schmidt
og lotteriets
forretningsudvalg:
Bente Knudsen
samt N.
H. Carlsen,
Henning
Christensen,
B.
Henriksen
(formand)
og V. Jørgensen,
som alle højtideligt
havde lovet hin-

anden
ikke at robe noget
om resultatet,
for tiden var inde.
Og tiden er farst inde, når personaleforeningerne
holder
deres
generalforsamlinger!
Det sker for PPL's vedkommende
den 8. februar og for PAP's
og PPR's den 9.
Hos Miniwatt
og Dansk Hcntqe n-Fe knik, hvor der jo ikke er personaleforeninger,
offentliggores
vindernumrene
af ledelsen
den 9. februar.

Fortsættes

side

FERIELOTTERIET
et.

ER TRUKKET .. !

PHILlSKOPET
UDGIVET
AF PHILIP
AIS
Prags
Boulevard
80, Kbhvn.

Ansvarhavende
Telefon:

Rud

S.

redaktør:

Niels Jørgensen
ASta 2222, lokal

Layout:

FEJRET
JUBILAR
Der var mange, som gerne ville
være med til at fejre underdirektør Lydeking
på hans jubi læumsdag den 1D. november i fjor. Det
blev en lang dag, som begyndte
med spøg og skæmt i den årle
morgenstund.

368

Jeppesen

Bladudvalg
:
O. Beyer, Erik Bro e. Gunnar Friso,
B. Henriksen,
Jorgen Jensen,
Anne Margr. Jeppesen,
Rud Jeppesen
og Sv. Loft.
Næste

nummer udkommer
den 15. februar.

Den officielle
fejring
i Jenagade
indledtes med et håndtryk af PPR's
formand, B. Henriksen.

Stof må være redaktionen
i hænde
senest mandag den 5. februar.

Så er vi her igen!
Det er blevet sagt, at et blads første pligt er at udkomme, og hvis det
er rigtigt,
har PHILlSKOPET
ikke
været særlig pligtopfyldende
i det
sidste årstid. Men nu er det her
altså igen, fast besluttet på at indhente det forsømte.
Som enhver kan se, er det blevet
en anden slags personaleblad
end
det, der ophørte med at udkomme i
april i fjor. Hensigten er at udsende et lille, prunktløst,
men nogenlunde aktuelt blad en snes gange
om året. Det, De nu sidder med i
hånden, er det første, og det har
altså i det mindste opfyldt den pligt
at udkomme. Men ellers har det vist
ikke meget at rose sig af! Nyhedstjenesten er endnu langt fra udbygget, og en del stofområder - f. eks.
nye produkter og maskinerer endnu ikke tilstrækkeligt
opdyrkede.
Den ærede læser bør imidlertid
ikke tabe modet over fejl og mangler ved bladet. Det beror jo på Dem
selv, om manglerne
efterhånden
skal udbedres
og fejlene
reltes:
Skriv til redaktionen
eller ring til
ASta 2222, lokal 368, hvis De har
noget på hjerte eller nyheder af
fælles interesse
at meddele.
Det
er da ligetil,
ikke sandt?
Ja, men så gør det - inden 5.
februar, hvis De vil have noget med
i næste nummer, som udkommer
den 15. februar.

Jubilæum i Philips lampe
Afdelingschef
A. Borch,
Philips
Lampe AIS (administrationen),
har
1. februar 25 års jubilæum.
På jubilæumsdagen
er der reception kl
10-11.30
i demonstrationslokalet,
Holmbladsgade
133, 3. sal th.

Direktør
N. B. Sommerfeldt
så, hvor
rort Lydeking var - og tilbød ham et
lommetørklæde
at tørre øjnene med.

Et af højdepunkterne
indtraf,
da
overingeniør
V. H. March på kollegernes vegne overrakte
fællesgaven : de skønne, persiske tæpper.

DE KU LI MADEN
Sidste
arbejdsdag
før jul - den 22.
december
- duftede
det festligt
af dejlig mad både i Industrigårdens
og Jenagades marketenderi,
og der var rykind som på en markedsdag
af de go 'e
gammeldavs.
Kort sagt: Hygge og velsmag over hele linien og velfortjente
komplimenter
til de søde og dygtige
damer.
Men da travlheden
bagefter
blev målt op i nøgterne tal, viste det
sig, at dagen tillige
havde budt på en
veritabel
rekord. Den tilfaldt
Jenagades marketenderi,
som jo er det største og derfor
også det, der havde
serveret de fleste julemiddage.
Det var ali e tiders største julespisning
hos Philips:
Der blev serveret for ialt
1200 mennesker,
hvoraf de 774 spiste
middagen,
som bestod af flæskesteg

...

med rødkål og brunede kartofler
efterfulgt af ris å I'amande - med tilhørende mandelgaver,
5 ialt. Andre
foretrak
smørrebrød
tilsammen
1027
stykker
- eller drak blot kaffe. te eller
cacao med hjemmebagt
brød til. Men
desuden
serveredes
der i mødelokalerne morgenkaffe
for rengøringspersonalet, 36 personer, frokost for 20 og
kallemik
for 75.
Fru Dora Japsen og hendes 20 flinke
damer
modtog
med samme
venlige
smil
tre hold middagsgæster
(i 20
meter lange dobbeltkøer),
skønt køkkenet kun havde et kvarter at arbejde
i mellem hvert hold.
- Vi tog det som en sport, siger fru
Japsen. - Og det virkede jo også opmuntrende,
at gæsterne ku' li' maden.

BLOD I BANKEN
488 ansatte
hos Philips,
Philips
Radio, Philips Lampe og Repax afgav i dagene 21.-24.
november i
fjor ialt 244 liter blod til Bispebjerg
Hospitals blodbank - en pæn. fremgang i forhold til 1960.

TAK!
Da det ikke har været mig muligt
at takke alle personligt,
vil jeg
gerne på denne måde udtrykke min
hjerteligste
tak for al den opmærksomhed og venlighed, der blev
vist mig i anledning
af mit 25
års jubilæum
den 10. november
1961.
C. Lydeking.

15. januar havde Sv. Loft været fællestillidsmand
i 10 år. Den usædvanlige
mærkedag
indbragte
ham naturligvis
mange gratulationer
fra såvel ledelse
som kolleger.
Nogle sagde det med
blomster.

NYE SVENDE
- og gan1le!

Ved svendeprøverne i december bestod såvel Claus Hagemann som'
Søren Mollerup
med betegnelsen:
Vel udført. De blev hjerteligt
gratuleret henholdsvis
på laboratoriet
i
Jenagade og på Repax, hvorefter
der var svende-middag
på Industrigården og Philips Radio. Også Mulstrup,
Bøgely,
Knud
Worm
og
John Christensen
bestod prøven,
men de har fået afkortet læretiden,
fordi de går videre til teknikumuddannelsen,
så de må vente lidt
på svendebrevet.

Ved det hyggelige
svendegilde
på Industrigården
holdt
overingeniør
Mørch
en
klog og munter
tale.
Det er dog ikke et snapshot
herfra,
vi bringer
ovenfor,
men
et udsnit
af Klæstrups
tegning:
uEn svendeindvielse
på kroen"
(l begyndelsen
af det forrige
århundrede)
fra bogen:
"Københavns
Håndværks
historie
i de sid·

ste 100 år", udlånt af Arbejderbevægelsens
Sv. Loft, syntes
for at vise, hvor

Bibliotek og Arkiv. Fællestillidsmand

nemlig,
vi skulle
bringe
et gammelt
billede
meget
pænere
og festligere
det går til nu.

af et svendegilde

-

Det lyder indviklet ...
(Fortsat fra side 1)
stående af V. Falck, Greta Larsen,
Sv. Loft, Ole Nielsen, C. Raun (sekretær) og E. Ravn - efter knap en må-

- Tillykke
med
siger overingeniør

svendebrevet,
March.

Claus,

Smedenes klub 57 havde pyntet festligt op for Søren Mollerup.

neds udvalgsarbejde
kunne fremsætte
"Forslag
til samarbejdsudvalget
vedrørende
etablering
af underudvalgssamarbejdsmøder
i Philips
Radio A/S".
Den meget
opmærksomme
læser
vil
have studset over, at stavelserne
j det
lange navn her kommer
i en anden
rækkefølge
end foran. Det skyldes,
at
navnet
blev ændret
under
forslagets

behandling.
tisk

HEINEMANN

- UDSTILLING

En stor grafiker,
har kunstkritikeren Jan Zibrandtsen
kaldte Reinhard Heinemann, som er den næste i rækken af Kunstforeningens
udstillere
i Industrigårdens
marketenderi og marketenderiet
i Jenagade.
Hans udstilling - 29. januar til 16.
februar
i Industrigårdens
og
Jenagades marketenderier
føjer sig
smukt til de foregående,
som har
vist arbejder
af Carlo
Rosberg,
Gunnar Ditlefsen, Mogens Hertz og
Hermann Stilling.
Kunstforeningen
har indkøbt billeder af de fleste af
disse kunstnere,
og ved foreningens årlige bortlodning
i apri I fordeles kunstværkerne
mellem medlemmerne.
De kan endnu nå at deltage i denne
bortlodning, hvis De indmelder Dem
i Kunstforeningen
og betaler hele
årskontingentet,
der er på 24 kr.
Er De ansat på Philips Radio A/S,

sker indmeldelse
til Sv. Loft eller
B. Kolbe, ellers hos kunstforeningens formand, A. Echart.

NY FORMAND
På generalforsamlingen i PAP den
9. februar skal der
vælges
ny
formand.
Efter
en
halv snes år i bestyrelsen
deraf
de sidste som en
meget
populær
formand, synes af-

I PAP

Rud Jeppesen.

delingschef
Rud Jeppesen, at han
må have aftjent sin værnepligt. Dog
vil han fortsat være trommeslager
ved foreningens fester - og heldigvis nedlægger han da heller ikke
sin post som medlem af PHllISKOPET's bladudvalg.

Ellers gik forslaget

talt uændret

prak-

igennem.

Det præciseres,
at de nye udvalgs
formål skal være at "fremme samarbejdet mellem parterne i afdelingen og således medvirke til at forhindre, at små problemer bliver til
store problemer".
Der skal, hedder det videre, i udvalgene
"gives
informationer
og
orienteres om forhold, som har afdelingens
interesse,
ligesom
problemer, der er af afdelingsbetonet
art, skal søges løst ved afdelingsmøderne" .
På week-end mødet på "Rolighed"
den 4.-5. november i fjor gav underdirektør,
civilingeniør
C. Hermann grønt lys for starten af undersamarbejdsudva
Igsmøderne. Han
udtalte ved den lejlighed bI. a.:
- Samarbejde
kræver åbenhed og
information fra ledelsens side, men
så sandelig også tillid
og forståelse fra arbejderens
side. Disse to
forhold i samarbejdet
er uløseligt
Fortsættes

på bagsiden

•
Skal fodbolden

Det lyder indviklet ...
(Fortsat

fra side 3)

knyttede til hinanden, mangler det
ene, kan det andet ikke komme til
udfoldelse.
Det nye led i samarbejdet skal tungere direkte mellem arbejderen
og
arbejdslederen.
Det kan måske forekomme
arbejdslederen,
at han
skal "give noget fra sig", at han
kan komme til at "stå til regnskab"
overfor
arbejderen
for dispositioner, han måske ikke engang selv
har ansvaret
for. Derfor
vil jeg
sige til de arbejdsledere,
som er til
stede her i dag:
Vær ikke bange for at give noget
af jer selv. Til gengæld får I jo,
hvis det hele kommer til at fungere,
som vi alle håber, en større tillid
og stolte fra jeres arbejderes side,
og i kraft heraf vi I I få en væsentlig storre autoritet
og sikkerhed,
når I skal træffe
de nodvendige
dispositioner
i samarbejde med de
hojere led i organisationen.
Baggrunden
der træffes

for de beslutninger,

Til arbejderne
vil jeg sige, fortsalte direktør Hermann, at intet er
lettere end at kritisere.
Det er noget, der ligger til os allesammen.
Vi er altid så hurtige til at fremsælte kritik, når vi kommer ud for
noget, der ikke lige passer os, og
som vi ikke kender baggrunden for.
I sandhedens
interesse
må vi vel
også erkende, at hidtil har arbejderen sjældent været i stand ti I at
få baggrunden
at vide for de beslutninger,
der er truffet.
Men
netop delte skulle jo kunne afhjælpes ved det mere organiserede
samarbejde,
vi nu skal se at få i
gang.
••• Og nu er udvalgene med den
enkle målsætning
Dg det lange
navn altså trådt ud i livet. Advarslen mod straks i starten at overdænge dem med problemer, er vist
blevet fulgt over hele linien. Alle
ønsker dem jo succes - til yderligere fremme
af det gode samarbejde.

Fodboldafdelingens
sidste møde i
efteråret
havde ialt samlet 7 deltagere, Dg da Svend Krag meddelte,
at han ikke ønskede genvalg som
afdelingsleder,
var der ingen, der
ønskede at overtage hvervet.
I slutningen
af efterårssæsonen
var det
meget
svært
at skrabe
tilstrækkelig
mange
spillere
sammen
til vore
to
turneringshold,
og sker
der
ikke
en
ændring,
ender det vel med, at Idrætsforeningen
beslutter
at trække
begge
hold ud af turneringen.

de faste
pensionærer
i Jenamarketenderi
er meget
konseHan spiser
af princip
aldrig
- og springer
derfor
også

middagen
.benløse

over,
fugle".

når

menuen

lyder

på

igen?

Især vore damer triumferer
begge turneringer

Idrætsforeningens

Friso,

siger

formand,

bliver

Gunnar

til PHllISKOPET:

- Det, vi først
og fremmest
må efter·
lyse, er er! mand,
der for alvor vil gå
ind for at samle
tropperne
igen.
Det
ville
da være
alt for trist,
om den
traditionsrige
fodboldafdeling
skulle
sygne
hen, efter at den nu i 20 år har
været
en af Idrætsforeningens
støtte-

piller.
Alle,
der vil gøre
en indsats
for at
få fodbolden
til trille
igen, bedes
henvende sig til mig, slutter
Gunnar
Frisø.

BADMINTON

HANDBOLD
i

Philips'
håndbold-damer
har fejret sådanne triumfer i F.K.B.U.s og
K.F.I.U.s
vinterturneringer,
at det
endog har givet genlyd i dagspressen. Det er jo ikke hver dag, en
håndboldkamp
ender med målcifrene 32-3! Men vore to bedste herrehold har også klaret sig godt.

SKYDNING
Philip s-s kytte rne

klarer
sig
pænt.
I
vandt GR med 2131
(2097)
og Philips
(2079).
I unionsmesterskaberne
i 200
m enkeltmandsskydning
blev Bendixen
nr. 3 i kl. II (138 p.), F. Thomsen
nr. 7 i kl. III (135), S. Schou nr. 1
; kl. IV (256) og K. Hågensen
nr. 5 i
kl. V (255). I kampen om holdmesterskabet blev Philips nr. 2 (234 p.) elter
EGT (656). Klubmesterskabet
over 200
m tilfaldt
K. Hågensen
(175 p.), nr.
2 blev Bendixen
(173) og nr. 3 K. T.
Sørensen
(173),
I 15 m skydning
ved
h andi ca p-s tævne t den 5. november blev
Philips
nr. 6 med 7 mand. der havde
et gennemsnit
af 90 points.
Isa's
5
mand
vandt
med 91,8 i gennemsnit.
Klubkonkurrencen
mellem B&W og Phi·
lips den 2. december
blev vundet
af
B&W med 971 points.
Vore skytter
fik
960.

Vor badminton-afdeling
har hidtil
klaret sig godt i K.F.I.U.s holdturnering, bortset fra A-rækken, hvor
vi har savnet vore to bedste spillere. I næste sæson befinder vi os
nok i B-rækken,
hvor vor styrke
bedre passer til modspillernes.
Vor interne turnering
er startet 8.
januar Dg skulle være afslullet
1.
april. Den omfalter ca. 100 kampe
Dg er opdelt i 6 rækker. I de fleste
spilles der med handicaps
for at
gøre turneringen
mere spændende.

statuetteskydning

points

foran

TI

BORDTENNIS
Philips
fører i Bcrække n i K.F.I.U.s
tøbende
turnering,
hvor vi har vundet
5-4 over DDSF, 9-Q over BJIF. 5-4 over
ØBK og 6-3 over BP. I c up-turn e rinqe n
har vi vundet 8-1 over BW.
Bordtennis-afdelingen
- og plads til mange

En af
gades
kvent:
fjerkræ

ikke trille

Fodboldafdelingen
mangler både leder Dg aktive spillere - måske
det nødvendigt at trække vore hold ud af turneringen.

har eget
lokale
flere medlemmer!

Generalforsamlingen
Idrætsforeningen
samling onsdag

holder generalforden 21. februar.

SKAK
I K.F.I.U.s
enkeltmands
turnering
i
skak deltager
vi med 4 spillere.
Den interne
korr e s pondance-turne
r lnq
er ved at være afsluttet.
Så snart den
er helt færdig,
startes
en ny - med
storre
jævnbyrdighed
i de forskellige
rækker.
Har man
ikke
tilmeldt
sig
endnu,
kan det ske ved
omgående
henvendelse
til afdelingslederen,
Helge Hansen (lokal 567).

IDRÆTSFORENINGEN
Formand:

Gunnar

Frls o, afd. P.A.,

lokal 653.
Kasserer:

Preben Laudrup,
lokal 355.
Sekretær:
Jytte Friis, afd.
lokal 586.

.
postafd.,
P.G.,

Afdelingsledere
:
Badminton:
Hugo Bentzen, afd.
lokal 671.
Bordtennis:
Per Werner Larsen,
lokal 681.

U.A.,
L.B.,

Håndbold: Allred Sieben. afd. E.,
lokal 645.
Skak: Helge Hansen, ald. M.F.,
lokal 567.
Skydning: Sigurd Schou, afd. Butik,
lokal 366.
Tennis:

tlf.:

Finn Hougård,
69 1622.

Miniwatt,

PHILIPS

TRYK

