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Bruno Henriksen
ny PAP-formand
NR. 2

7. ARGANG

15. FEBRUAR

MENNESKET
OG ARBEJDSPLADSEN

Der

Magister.
talte om:

cand. psyk. Poul Vidriksen
Teknik og menneske.

Det kunne være fristende at udsende et helt særnummer
af PHIL!SKOPET med referater af de foredrag, der blev holdt i Jenagades
kantine d. 5. og d. 14. februar, og
de mange spørgsmål,
som fremkom i tilslutning
til foredragene.
For det var unægtelig centrale emner, der behandledes,
og kyndige
folk, man havde fået til at gøre det.
Men vi må nøjes med at fortælle
dem, der var forhindrede
i selv at
komme til. stede, at såvel foredragene som de efterfølgende
indlæg
blev optaget på bånd, så der altså
er en mulighed for at indhente noget af det forsømte.
Mandag den 5. talte magister, cand.
psyk. Poul Vidriksen
om "Teknik
og menneske".
Der var adgang for
alle medarbejdere
i Philips Radio
AIS, og bagefter uddybede s temaet
yderligere i en studiekreds for dem,
der vinteren igennem har deltaget

blev

lyttet

Ved PAP's generalforsamling
fredag d. 9. februar var der to kandi.dater til den ledige formandspost:
Bruno Henriksen
og K. Danckert.
Det blev den første, der sejrede
med 43 stemmer mod 7, hjerteligt
lykønsket af sin konkurrent
og af
den afgåede formand, Rud Jeppesen, som ikke havde ønsket genvalg.
Fortsættes side 2

og stillet

i kursusrækken:
"Mennesket og arbejdspladsen".
Mag. Vidriksen sluttede sit foredrag med at opstille de
spørgsmål, man skulle arbejde med
i studiekredsen:
"Hvad kan der gøres på arbejdspladsen,
så det er
mennesket, der behersker tekniken

spørgsmål.

og ikke omvendt?" og "Hvilke menneskelige fordele og ulemper skaber den forbedrede
teknik for de
ansatte?"
Der var tillige
et par
valgfri spørgsmål:
"Hvordan påvirkes samarbejdet
mellem arbejdere
og funktionærer
af den forbedrede
Fortsættes side 3

pA KRIMSVEJ

slider
håndværkerne
i det for at få denne lagerbygning
(med et
etageareal
på ialt 7.300 m') færdig til omkring 1. maj. Og deres bestræbelser
følges med interesse
fra Jenagade
- for nybygningen
er lejet til brug for Philips
Radio AIS, som her skal have forsalgsprøveafdeling,
hovedlagre
og ekspedition.

PHILlSKOPET
UDGIVET AF PHILIPS
AIS
Prags Boulevard
80, Kbhvn. S.
Ansvarhavende
redaktør:
Niels Jørgensen
ASta 2222, lokal 367 & 368
lay-out:

Rud Jeppesen

Bladudvalg
:
O. Beyer, Erik Broe, Gunnar Frisø,
B. Henriksen,
Jørgen Jensen,
Anne Margr. Jeppesen,
Rud Jeppesen
og Sv. loft.
Næste

nummer udkommer
den 23. februar

Stof må være redaktionen
i hænde
senest fredag den 16. februar.

POPULÆR
MELODY
Annonce?
Ikke tale om
- det er forbrugerorientering I

Sådan fordelte
gevinsterne sig!
Så er spændingen udløst for denne
gang i funktionærernes
ferielotteri.
Samtlige 757 deltagere ved, om de
var blandt de 88 heldige. Men hvordan fordelte gevinsterne sig egentlig? Her er lidt statistik:
Af 81 deltagere med 7 lodder vandt
de 23, af 18 med 6 lodder vandt de
3, af 55 med 5 vandt de 8, af 86 med
4 vandt 18, af 84 med 3 vandt 7, af
117 med 2 vandt 19 og af 166 med
1 lod vandt 10. 80 havde ingen lodder - det var deres karensår. Hvis
man ser på de enkelte selskaber,
fordeler
gevinsterne
sig
sådan:
Philips Radio scorede 39 gevinster,
Philips A/S 24, Philips Lampe 17,
Miniwatt 4 og Dansk Røntgen- Teknik ligeledes 4.

Sammen
lotteriets

med formanden
for Ferieforretningsudvalg,
B. Henr+kaen, trækker frøken Bente Knudsen
den første af de 88 vindere.

te riet således, at alle funktionærer
nu
deltager
j et samlet
lotteri.
I slutningen af året tog man også afsked med
de medlemmer,
der var ansat i Repax,
og som overførtes
til PPR. Alle disse
omkalfatringer
havde begrænset
aktiviteten,
nærmere
bestemt:
festernes
antal.
Rud Jeppesen
omtalte
det ,nydannede
organ, personaleforeningernes
fællesråd, og referede
drøftelserne
j samrådsmøderne.
Til slut takkede
han alle og især bestyrelsens
medlemmer
for tillid
og
samarbejde
gennem årene.
PHILIPS

PDRTAlET

MElODY

FM.

Nu, da Mercur er ved at blive landsdækkende, og Melodiradioen
forhåbentlig også snart toner frem af
æteren, er det rart, at Philips er
med på noderne. Og det er vi vist i
meget høj grad med den nye Portalet-model:
Philips Portalet Melody
FM.
Reklamechef
T. Meldal er helt forpustet af begejstring:
- Den dækker både FM, mellemog langbølger,
og modtage-egenskaberne
er fremragende.
På eet
batterisæt
spiller
den mere end
300 timer. Kabinettet er forarbejdet
i kunstlæder
og holdt i farverne
blåt, rødt og gråt. Den vejledende
forbrugerpris
er 535 kr., hvori er
indbefattet
forsikring
mod tab, tyveri og ødelæggelse.
Og Meldal farer hæsblæsende
videre ...

Rud Jeppesen
ønskede
sin glade
terfølger
tillykke
med valget.

ef-

Bruno Henriksen ...
(Fortsat fra side l)

Heller ikke Kaj Jensen og fru Elisabeth Løppke, som var på valg til
bestyrelsen,
ønskede genvalg. De
erstattedes
af J. Gonnsen og frk.
Aase Bishalt med frk. K. Jeppesen
og P. Bergmann som suppleanter.
Forinden
havde
Rud Jeppesen
aflagt
sin "Sidste formands-beretning,
hvori
han redegjorde
for de foreningsmæssige omgrupperinger,
der havde fundet
sted i 1961: I maj sagde PAP farvel
til de medlemmer,
som overføres
til
Philips Radio, Philips Lampe og Miniwatt, og samtidig
ændredes
Ferielot-

FORLEDEN BLEV VI ringet op fra Jenagade:
Om ikke
PHllISKOPET
kunne
indskærpe,
at telefonerne
i kantinen
kun er beregnet
til at modtage eller
afgive
besked,
ikke til nogen
lang
faddersladder
med Søster
i Vanløse
...
Nærmere
forklaring
fik vi ikke.
for telefonerne
er jo altså
ikke til
lange forklaringer,
hvilket herved indtrængende
Irabedes I

PPR
blev større
Også PPR har mærket omgrupperingerne i 1961, men her er resultatet
blevet et stærkt
forøget
medlemstal
i modsætning til, hvad
tilfældet
har været i PAP, fortalte
formanden for PPR, B. Henriksen,
på foreningens
generalforsamling
fredag d. 9. februar. Han illustrerede det med nogle tal:
- Vi startede med ca. 220 medlemmer
d. 1. januar,
og da salgsgruppen
sammen med Finax blev overført
d. 1. maj,
steg dette tal til ca. 300. 1. januar
j
år er Repax
organisatorisk
kommet
under Philips
Radio, og dette har forøget
medlemstallet
til ca. 360.
Den
sidste
overflytning
finder
sted om 14
dage:
Det er hele
salgsafdelingen,
som rykker
ind på 2. sal i Jenagade;
medens Repax forbliver
på Strand lodsvej,

Resultatet
af Ferielotteriet
blev meddelt
på en morsom
måde i PPR: Der var anbragt
et vindernavn
i hver af 39 knallerter,
som de to nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer
- kassereren,
P. Møller
Petersen,
og sekretæren,
frk. Else Lemvlqh
- her underkaster
en sidste kontrol,
før fyrværkeriet
skal begynde.
Set fra et forenings-synspunkt,
fortsatte han,
er disse
omHytninger
gået
smertefrit
og nemt. Vi er nu en stor
forening,
og med det følger
også den
risiko,
at festerne
kommer til at savne
den stemning,
der har været over dem
i de senere
år. Vi har et godt renorne
at forsvare,
hvad enten
det gælder
vort sammenhold
i det daglige
arbejde
eller
vore fester.
Men efter
at vi nu

Mennesket og arbejdspladsen. . .
(Fortsat fra side 1)
teknik?" og "Hvordan påvirkes kravene til uddannelse af den nye teknik?"
Vil De vide mere, så kontakt Finn
Henningsen, lokal 228.
Udenrigsminister
Jens Otto Krag
havde endnu ikke holdt sit foredrag
om "Dansk industri og Fællesmarkedet", da dette nr. af PHILlSKOPET gik i trykken. Men også det
·Iovede Finn Henningsen at tage på
bånd.

Jens Otto Krag:
og Fællesmarkedet.

Efter vandskaderne
sidste
sommer
på
.P/R Halsskov"
har hver afdeling
nu
fået eget regnskab,
meddeler
en vittig
hund.

25 ÅRS JUBILÆUM
I NYE OMGIVELSER

B. Matthissen

aflægger

beretning.

o

PPL' S første ar

Udenrigsminister
Dansk industri

har arbejdet
sammen
i et halvt år og
også
festet
et par gange,
er jeg sikker på, at vi nok skål være j stand til
at forsvare
vort renorne.

- Som selvstændig
forening
har PPL
kun arbejdet
i B måneder.
Og "arbejdet"
er måske
endda
så meget
sagt
for den første
del af periodens
vedkommende,
bemærkede
formanden,
8.
Matthissen,
i sin beretning
på generalforsamlingen
torsdag
d. 8. februar.
- Bestyrelsen
blev valgt
på den stiftende generalforsamling
d. 4. september
og
kunne
først
derefter
gå
i
gang.
Det var dog
slet
ikke
så lidt,
man
havde
nået
i de forløbne
måneder,
fremgik
det af beretningen,
og medlemmernes
tilslutning
havde
været
helt god. I år var det bestyrelsens
agt
at arrangere
en skovtur,
et andespil
og juletræsfest
for børnen,
den sidste dog sikkert
sammen
med PAP ligesom i fjor.
Der var stor sympati
for
denne tanke, og nogle foreslog
endda,
at alle festerne
skulle
være familiefester.

De nye, smukke demonstrationslokaler i Philips Lampe AIS var rammen om afdelingschef
A. Borchs 25
års jubilæum d. 1. februar, og rammen blev festligt udfyldt af en glad
jubilar og talrige gratulanter.
Prokurist A. Dehlie bød velkommen,
hvorefter formanden for PPL, disponent B. Matthissen,
bragte en hilsen fra foreningen, og overassistent
C. J. Jacobsen overrakte personalets gave: Den kgl. Porcelainsfabriks Fanø-piger.
Jubilaren
bad bagefter PHILlSKOPET viderebringe
hans hjertelige
tak for al den venlige opmærksomhed, han havde været genstand for
i dagens anledning.

- Tillykke
Jacobsen
jubilaren

med de 25 år, siger
C. J.
(th.)
efter at have overrakt
kollegernes
fornemme
gave.

I DRÆTSFORENINGENS
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 21 februar kl. 19.30 afholder
Idrtæsforeningen
PHILIPS
ordinær generalforsamling
i mødelokale C, Jenagade 22. Og det er
for resten den 20. ordinære generalforsamling
siden
foreningens
stiftelse - det trækker så småt op
til et jubilæum!
Et enkelt punkt på dagsordenen påkalder opmærksomheden
lidt mere
end de andre; det er pkt. 4: Godkendelse af budget for 1962, herunder kontingentforhøjelser.
Idrætsforeningens
formand, Gunnar
Frisø, har sendt PHIlISKOPET
en
artikel om kontingentforhøjelserne.
Han skriver:
KONTINGENT-FORHØJELSERNE
Idrætsforeningens
eksistens
beror for
en stor del på firmaets
tilskud,
og bestyrelsen
har ved budgetteringen
ha·
stræbt
sig for, at fordelingen
af rnldlerne bliver
så retfærdig
som muligt
under hensyntagen
til, at de forskellige idrætsgrene
har meget forskellige
udgifter.
Imidlertid
er vore udgifter
steget væsentligt,
bl. e. på grund
af baneleje·
forhøjelsen,
og man har derfor
set sig
nødsaget
tit at foreslå
ekstra k an ti ngentet i enkelte
idrætsgrene
forhøjet.
Det er badminton,
skydning
og især
håndbold,
der bliver
ramt - slmpelthen fordi
det må være det retfærdigste, at de dyre sportsgrenes
dyrkere
er med til at betale,
hvad det koster
mere.
Det er jo altid
kedeligt
med en ferhøjelse,
men det har altså været nødvendigt.
Ved fastlæggelsen
af kontingentet
er
der dog taget højde for fremtidige
stigninger udefra, og så skulle der endda
være et lille
overskud,
som afdelingerne får at arbejde
med ekstra.
Også firmaets
tilskud
er i år forhøjet.
baseret på større medlemstal,
og derfor vil det, uanset kontingentforhojel·
sen, stadig
være billigere
at dyrke
idræt hos Philips
end udenfor.
Desuden må nian huske, at qrund-kontf
ngentet
giver adgang
til at deltage
i
alla idrætsgrene,
også de billigere.

Gunnar

Frisø.

Røster i radioen
I februar·udsendelsen
af Thyge Stenstrups og Joachim Jerriks
radto-s cr:e :
Teknisk
Magasin
medvirker
civilingeniør Vagn Villemoes,
Industriafdelingen, med udtalelser
om rensning
ved
hjælp
af ultralyd,
og ingeniør
Ke!t.
Dansk
Røntgen·Teknik
AIS, som tortæller
om strålingsbeskyttende
byqqematerialer~
(16/2 klo 19.20-19.45,
program I).

To formænd
lagt

målet

i nærkamp:

Gunnar

ned - så er det ligesom

Så triller

Frisø forsøger
lidt

sværere

at score

den

Det går da heldigvis
ikke altid så
galt, som præsten prædiker. Næppe havde Idrætsforeningens
formand, Gunnar Frisø, truet med at
lukke hele fodbold-afdelingen,
før
grønsværens
slumrende
helte vågnede til nyt liv. Det skete en søndag morgen, d. 28. januar kl. 9, i
vindstyrke 10 og lige så mange kuldegrader - hvis man da tør tro Sv.
Krag, som var blandt de tapre. Han
er iøvrigt genindtrådt
som formand

hos Sv. Krag, der har

at rammel

igen

•

• • •

for fodbold-afdelingen,
hvis ledelse
foruden ham selv tæller flg. medlemmer: Børge Søborg, Repax (træner), Kaj Morsø, Philips
Lampe,
Jacob Nielsen, Repax, og Ole Petersen, Philips Radio.
Der trænes hver søndag morgen
k]. 9 på parkeringspladsen
ved "Sølyst" (i gummisko),
indtil Kløvermarken åbner, hvorefter træningen
vil foregå hver mandag og onsdag
kJ. 16.30.

KLAR TIL TENNIS!
Nu er forhandlingerne
med Kløvermarkens Tennisklub
afsluttede,
og
vi har grønt lys for indmeldelse
til
sæsonen april/september.
Interesserede bedes snarest muligt melde
sig til undertegnede.
Der er kun et
begrænset antal baner til rådighed,
og de vil blive tildelt efter indmeldelse. Ring derfor omgående! Pri-'

SAM

RADS-

MØDERNE
I omtalen af samrådsmøderne
i sldste nummer af PHIlISKOPET
var et
navn faldet ud. Blandt dem, der repræsenterer
ledelsen, skulle også
underdirektør
E. Dybdal, Miniwatt
A/S, have været nævnt.

sen for deltagelse
er pr. måned
3 kr., som vil blive fratrukket
gagen på samme måde som de 2 kr.,
der udgør medlemskontingentet
i
Idrætsforeningen.
F. Hougaard,
Miniwatt A/S (69 16 22)

TAK FRA FRU TROllE
Fra fru Ellen Troile, der fornylig
på grund af alder fratrådte som le·
der af postafdelingen
på Industrigården, har vi modtaget:
Tak for hvert et smil, for håndtryk
og gode ønsker. Alt dette gjorde
den tunge afsked lettere for mig
efter 32 års virke.

Ellen Trolle.

PHILIPS

TRYK

