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NR.4 12. MARTS ?ÅRGANG

Med lidt god vilje kan
man samarbejde om alt!

Week-end-kursus på "Rolig hed"
praeget af positiv indstilling til problemerne

Man bliver godt rystet sammen under sådan et kursus. Fra venstre: Fru Else Jen-
sen, fru I. Thorsen, fru Birgit Poulsen, fru Birthe Halkjær, fru Clara Aahøj. Sv.
Loft, K. E. Olsen (med ryggen Iii) og Carl Johansen.

Samme dag som Philips week-end-
kursus åbnedes på "Rolighed" -
lørdag den 24. februar - refererede
dagbladet "Aktuelt" resultaterne af
en Gallup-undersogelse, som Sme-
deforbundet netop havde ladet fo-
retage blandt nyvalgte tillidsmænd.
De sporgsmål, som tillidsmændene
fik stillet, og dem, der drøftedes på
"Rolighed" , var tildels de samme.
Men svarene, som blev givet på
"Rolighed", var unægtelig mere po-
sitive end dem, der blev afleveret
til Gallup.
Samarbejdet mellem en virksom-
heds forskellige afdelinger var em-
net for et af Gallups sporgsmål,
som lød: "Hvordan er samarbejdet
mellem de forskellige afdelinger?"
Svarene lød:
Meget dårligt 39 pct.
Næsten intet 35 pct.
Nogenlunde 22 pct.
Virkelig godt. . . . . . . . . . . 4 pct.
På "Rolighed" blev der selvsagt og-
så fremdraget mange ting, som

burde rettes i samarbejdet mellem
de forskellige afdelinger indenfor

•

Diskussionen stopper ikke, fordi man
holder kaffepause, tværtimod. Fælles-
tillidsmand Sv. Loft og sekretær Otto
Nielsen har begge to årelange, prak-
tiske erfaringer at øse af.

vort selskab. Men konklusionen
var væsentligt mere positiv end den,
Gallup indhøstede. Da man skiltes
efter et par dages kursusarbejde på
"Rolighed" var der simpelthen
enighed om dette synspunkt: Med
lidt god vilje kan man samarbejde
om alt.

Et svært spørgsmål
Dette svar gjaldt iøvrigt ikke blot
forholdet mellem afdelingerne ind-
byrdes. Spørgsmålet lød: "Hvad
mener De, en virksomhed og dens
ansatte kan samarbejde om?" Og
endnu klarere kom den rådende,
positive opfattelse måske til orde
i besvarelsen af det supplerende
spørgsmål, som lød' "Hvad kan
man ikke samarbejde om og hvor-
for?"
Gruppe efter gruppe rapporterede -
når de havde drøftet de to spørgs-

Fortsættes side 2

DUKKE-MUSIKANTERNE på Philips sland i Forum havde ikke andet end au 10-
radioer i hovederne - de fuldtransistoriserede, naturligvis. Forhåbentlig har det
smittet af på udstillingsgæsterne ! Billedet er snappet netop, som man er klar
til at ta qe imod de forste. Frk. Anni Olsen (tv.). K. Danckert, Preben Bille og
frk. Lis Jacobsen er ved at sætte smilene på plads og transistorerne i gang.
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Med lidt god vilje ...
(Fortsat fra side 1)

Kursusejendommen "Rolighed" på
Skodsborg Strandvej - en smuk ram-
me om en tr-av! week-end.

mål - at det sidste havde-voldt dem
i : '~I hovedbrud. For der var jo i
grunden ikke noget, man direkte
var afskåret fra at samarbejde om,
hvis man ikke selv ønskede det.
Det kunne se ud, som om sekretær
Otto Nielsen, LO, havde' ret, da han
sagde i sit indledende foredrag på
"Rolighed", at man hos Philips til-
syneladende var noget længere
fremme end de fleste andre steder
med hensyn til at løse samarbej-
dets problemer.
Et rent praktisk eksempel herpå er
jo iøvrigt de undersamarbejdsud-
valg, der er opstået som et resuliat
af tidligere kursus-arbejde. (Se
PHILlSKOPET nr. 1/1962). Da man
på .Højstrupqård" i 1961 drøftede
samarbejdet indenfor Philips, var
det "Nye veje i samarbejdet", man
efterlyste. Undersamarbejdsudva 1-
gene udgør sådanne nye veje, og
derfor havde man stillet spørqsmå-
let - eller rettere: spørgsmålene -
om samarbejde op på en ny måde
denne gang.
I den positive del af svaret - hvad
man kan somarbejde om - opholdt
de fleste af kursus-deltagerne sig
især ved flg.: Man kan samarbej-

de om at bekæmpe den indbyrdes
jalousie mellem afdelingerne, om
at forbedre effektiviteten og kvali-
teten, bI. a. gennem et fornuftigt
samarbejde indenfor den enkelte
afdeling, og om en mere tilfreds-
stillende informationsvirksomhed til
imødegåelse af falske rygter o. I.
Men der blev nævnt utallige andre
områder: Uddannelse, personalepo-
litik, modvirkning af spild, brems-
ning af forsømmelser, som også
kommer kollegerne til skade, O.S.V.,
D.S.V.

Såvel forstander, civilingenior Erik
Ohrt, Dansk Arbejdsgiverforening,
som sekretær Otto Nielsen pointe-
rede, at samarbejde var nodvendigt,
ikke mindst med henblik på en
skærpet international konkurrence.
Og som indledere gav de for resten
begge smukke eksempler på, hvor-
dan man kan samarbejde, selvom
man måske ikke er enige om alt.
De bidrog med deres foredrag
loyalt til at få problemerne belyst
fra alle sider, så kursus-deltagerne
- ca. 45 arbejdere, funktionærer
og repræsentanter for ledelsen - i
de efterfølgende gruppevise drøftel-
ser kunne komme ind til kernen.

Sammen redegør forstander Erik Ohrt
fra Arbejdsgiverforeningen (stående)
og sekretær Otto Nielsen fra LO for
samarbejdets problemer. Længst til
venstre modelederen Finn Henninq sen .

Gruppearbejdet er i gang. I denne
gruppe er det T. Burkai, der er møde-
leder (ved bordenden). På hans højre
side sidder: Fru Else Jensen, Aa.
Johnsen og H. Schwender, på hans
venstre: Fru B. Halkjær, Erik Ander-
sen, S. A. Janlev og Rich. Rønnow.

SVEN GYLOV
in memoriam

I ni dage lå Sven Gylov og stre-
des med døden ude på Amts-
sygehuset i Glostrup. Natten til
den 17. februar var han uden
egen skyld blevet offer for en
trafikulykke i nærheden af sit
hjem, og mens han lå bevidst-
løs hen døgn efter døgn, havde
hans nærmeste kun et mirakel
at håbe på.
En af de barske vinterdage sidst
i februar måtte han give op i
den ulige kamp.
Når sådan noget hænder, er
"meningsløst" kun et fattigt
ord.
For dem, der var med til at
drofte fremtidens arbejdsopga-
ver med Sven Gylov på den ar-
bejdsdag, som blev hans sidste.
er det stadig ikke rigtig til at
forstå, at forbindelsen med den-
ne fremtid brutalt er klippet
over. Han var jo så fremadrettet
og virkelysten, optaget af sit
arbejde og glad for at få stadig
nye opgaver betroet.
Skønt endnu ikke fyldt 37 havde
han allerede formået at gøre
sig gældende på en overbevi-
sende måde. Da han for godt
2112 år siden kom til Philips.
kunne han se tilbage over en so-
lid praktisk uddannelse og en
omfattende teoretisk skoling,
bI. a. som HD'er i salg og re-
klame. Han fik betroet en kræ-
vende post som leder af selska-
bets public relations afdeling
og løste denne opgave med en
sikker forståelse af mål og mid-
ler. Såvel udadtil som indadtil
vandt han sig kun venner.
Det var åbenbart for dem, der
kendte Sven Gylov, at han le-
vede et lykkeligt hjemmeliv.
Nu samler medfoleisen sig om
hans unge kone og deres to smil
børn.



MULTI-VIKLING
UA har to nye maskiner til vikling
af TL-spoler til lysrorsarmaturer.
Disse maskiner fra BLUME & RE-
DECKER ser imponerende ud og er
det også:
De kan vikle 10 spoler ad gangen
med halvautomatisk papirindlæg-
ning mellem hvert lag tråd - styret
af mikrokontakter.
Når spolerne er viklet færdig, stand-
ser maskinen automatisk, og alle
10 spoler tages ud som een lang
stang, der så bliver parteret i en
speciel skæremaskine.
Trådaflobet er af det nye "over-
head" system, hvor tråden trækkes
lodret op fra store ruller, der står
på gulvet i særlige beholdere. Her-
ved er man i stand til at bruge me-
get storre trådruller (op til 30 kg)
end ved de gamle afrullestativer og
kan derfor vikle mange spoler, for
der skal skiftes trådrulle.

B. H.

Det går lettere med de nye maskiner.

ANGAENDE BEN ...
På P.P.A.s generalforsamling fik Bør-
ge Petersen, afd. P.A., et lille "ben",
idet han overtog den ledige plads i
ma rketend e riud VB I g et.

B. Henriksen

Red.: - Og hvad så?
B. H.: - Jo, forstår De, Borge Peter-
sen sjusker sommetider lidt med sine
ben. Har De ikke hart om dengang ...
Red.: - Ja, tak, så er det godt! Hvad
De havde at sige, skulle De have sagt
på generalforsamlingen. Nu er det for
sent.

ENDNU EN PHILIPS-CHAUFFØR fik den 1. marts overrakt KDAK's udmærkelses-
tegn for lydefri kørsei igennem 10 år. Det var Knud Robert Mulstrup, blandt
venner kaldet Krolle, som derved kom med i det fine selskab, der foruden ham
tæller 6 af selskabets aktive ch'~~fforer. "Tillykke med det [" siger Paul Schrø-
der, som i indstillingen til KDAf' havde kunnet betegne Mulstrups korse I i de
forlobne år som "udmærket god" på alle punkter. Direktor R. Dahlin (th.) venter
på at komme til med sin Iykonskning, og i baggrunden smiler KDAK's general-
sekretær, Vagn Loft, fornojet over anledningen til de tre Philip s-Iolk s besog.

sA ER DE STUVET IND
Efter en travl flytte-week-end fra 2. til
5. marts er .Hets kcv" nu fuldt lastet
med lolk fra Philips Radio. I den vel-
indrettede, nye tagetage vil man frem-
tidig finde den kommercielle sektor -
med undtagelse af underdirektor C.
Lydeking, Irk. A. Ellehammer og E.
Sl e t s jo e. som bar på 1. sal - samt
debitorbogholderiet, driflsakonom is k
afdeling, fakturaafdelingen og C. Raun.
Det var en hel del ting, der skulle
Ilyttes, for alt var på rette plads. P.
Schouenborg og Jorgen Sommerfeldt
gaven hånd med (fotografiet til haj-
re), og ADAM log sig af det gravere.



MALERI
OG SKULPTUR

HOS PHILIPS

ALBERT GAMMELGAARDS malerier
har i sidste uge været udstillet på
Industrigården. 12. marts flytter de til
Jenagade. og samtidig rykker Fritz
Bruzelius ind på Industrigården. Vi
gengiver et af Gammelgaards billeder
for at minde Dem om, at disse ud s til-
tinger er noget, som kommer Dem ved.
Det kan blive en glæde og berigelse at
tolge de skiftende udstillinger.

KASKET-KARL I SNE: En af de sidste
dage i februar, da der lå godt med
sne udenfor Henzelageret på Lergravs-
vej. benyttede S. A. Andersen, Jan
Petersen og Henrik Lange deres fro-
kostpause. til at lave en snemand i
Kasket-Karls skikkelse, og bagefter
inviterede de Jette Bartolin ud at se
på den. Hun faldt aldeles omgående
for hans mandige charme, men til gen-
gæld smeltede han desværre under
hendes varme og beundrende blikke.

IDRÆTSFORENINGEN
HAR 231 MEDLEMMER
I sin formanclsberetning pi; Idræts-
foreningens goncl'iJlforsnmling den
21. februar oplyste Gunnar Friso,
at antaltot nf medlemmer i det for-
lobnø 51' var dalet fra 241 til 231.
Det udvalg, som arbejdede med
planerne om at skaffe foreningens
medlemmer en egen hal, matte des-
værre meddele, at der ikke var oko-
nomisk basis for at gennemfore et
så slort projekt. Det var derfor lagt
på hylden.
Foruden pokalskabet på Industri-
gården havde man fået opsat et på
Philips Radio. De mange pokaler,
der står nedpakkede, fordi man
ikke har plads til dem, vil man ud-
dele til medlemmer, som på en el-
ler anden måde har gjort sig for-
tjent dertil.
Det næste skandinaviske sports-
stævne afholdes i Stockholm i 1963,
og det er damehåndbold, skak og
bordtennis, der står på program-
mel.
Generalforsamlingen godkendte de
foreslåede medlemskontingenter:
Udover grundkontingentet, der er
2 kr., betales der for at spille bad-
minton 3 kr. pr. måned, for hånd-
bold 4, for tennis 3, for fodbold 1
og for skydning ligeledes 1 kr ..
hvorimod det ikke koster noget
ekstra at dyrke bordtennis eller
skak.
Gunnar Friso blev genvalgt som for-
mand. B. Henriksen o~skede der-
imod at fratræde som revisor efter
lang og tro tjeneste, og i hans sted
blev A. Pedini valgt.
Under eventuelt blev der talt om
at oprette en bokseafdeling, men
da en sådan afdeling forelobig kun
synes at kunne gore regning på eet
medlem, og skyggeboksning jo kan
blive lidt kedeligt i længden, ene-
des man om at stille sagen i bero.

o

10 ARS
TV-PRODU KTION

1. marts var det 10 år siden, at
Philips i Danmark tog fat på at pro-
ducere TV-modtagere.

STRAKS DA DET NYE POKALSKAB
va r opstillet i Philips Radio blev der
trængsel p å hylderne! Håndboldspil-
lerne havde hjem for! tre nye pokaler
lrn stævnet i Svendborg, og de skulle
ne lu r-liqvis anbringes. Del var del,
Conny Tottrup VDr i færd med, da fo-
tografen kom forbi.

Damerne vandt
i Ollerup

Der er krummer i Philips håndbold-
spillere l De 23 udvalgte damer og
herrer, som drog til Svendborg d.
17. februar, blev vippet grundigt
undervejs over Storebælt. Men det
forhindrede dem ikke i at fejre tri-
umfer under det store to dages
stævne, som dels foregik i Svend-
borg, dels pa Ollerup Gymnastik-
hojskole.
Dameholdet, der spillede alle sine
kampe i OlIerup, blev nr. 1 i sin
række efter at have vundet 13-2
over Odense, spillet uafgjort 2-2
med Kolding og slået Svendborg
med 5-4 i den spændende finale-
kamp. De dygtige damer fik både
en vandrepokal og en pokal til
ejendom med hjem.
Herrerne klarede sig også finI. De
vandt deres pulje ved at slå Odense
15-7 og Arhus 9-3. Derefter slog
de Kolding med 13-2, men måtte
selv se sig slået næsten lige så
overlegent i semifinalen af B&W,
der vandt 12-2. Philips herrehold
blev nr. 3 i herrerækken og fik en
pokal til ejendom.

SKAK
I sidste nurnrne r af PHllISKOPET ef-
terlyste vi nogle skakspillere til 5.
gruppe i vor interne skakturnering.
Denne er imidlertid startet, men nu
mangler vi et par spillere for at kunne
komme i gang med 6. gruppe. Inter-
esserede bedes ringe til afdelings-
lederen.

Helge Hansen (lokal 567)


