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underdirektør
H. G. Busck og fru
Margit Jørgensen.
H. G. Busck, som er den eneste,
der har haft sæde i samarbejdsudvalget,
lige siden det blev oprettet den 11. november 1947, takkede udvalgets øvrige medlemmer
NR. 10

8. SEPTEMBER 1962
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(fortsættes side 2)

SAMARBEJDSUDVALGET
HAR NU
KUN 10 MEDLEMMER
En konsekvens af den nye arbejdsform, som fordeler
opgaverne mellem undersamarbejdsudvalgene og det fælles samarbejdsudvalg.
I samarbejdsudvalgenes
annaler
bør der sættes en streg under datoen den 10. august 1962. Det var
den dag, da man på Philips Radio
officielt
gik over til den .nye arbejdsform, som fordeler opgaverne
mellem afdelingernes
undersamarbejdsudvalg
og det fælles samarbejdsudvalg,
hvis medlemstal
samtidig reduceredes fra 18 til 10, således som det var forudset
ved
undersamarbejdsudva
Igen es oprettelse for nogle måneder siden.
Overgangen markeredes ved et møde, hvori de 18 hidtidige
medlemmer og deres suppleanter
deltog,
og hvor retningslinjerne
for frem-

tiden blev trukket op af formanden,
underdirektør
C. Hermann,
der
fremhævede
som en særlig fordel
ved nyordningen,
at man fremover
ville have mulighed for at behandle
fundamentale
spørgsmål væsentligt
mere dybtgående
i det fælles udvalg, fordi de specielle
afdelingsspørgsmål
blev henvist til undersamarbejdsudva Igene.
I betragtning
af mødets historiske
karakter havde man besluttet undtagelsesvis
at byde deltagerne
på
en let frokost, hvilket var så meket mere naturligt,
som man ved
samme lejlighed tog afsked med de
to medlemmer
fra lampefabriken,

Det sidste mode i ts-mands-udvalqet
var festligt,
men lidt vemodigt
for nogle af
deltagerne,
især måske for den bortdragende
veteran,
underdirektør
Busck, som
dog ikke af den grund hang med næbbet.
De smilende
herrer
omkring
ham er
fra venstre:
B. Henriksen, Hans H. Olsen, H. Nilsson, C. Hermann og Sv. Loft.

Direktør

N. B. SOMMERFELDT
bortrejst på fødselsdagen
I morgen - fredag den 7. september - fylder direktør N. B. Sommerfeldt 60. Det har ikke kunnet forblive nogen hemmelighed.
Og hvad
sker der så i dagens anledning?
Absolut ingenting.
Det er jo et Philips-princip,
som
også "Philiskopet"
søger at efterleve, at fødselsdage
og andre private mærkedage
i modsætning
til
jubilæer udelukkende
henregnes til
privatlivet
og derfor ikke giver allledning til sammenstimlen
eller lignende på arbejdspladsen.
Direktør Sommerfeldt
følger naturligvis dette princip, og han gør det
så konsekvent,
at han er bortrejst
på dagen.
Hvis nogen skulle føle sig skuffede over, at de ikke i morgen får
lejlighed til at udtrykke deres varme følelser for dagens prominente
60-årige, så kan vi trøste dem med,
at direktør Sommerfeldt
om et par
år både har 40 års Philips-jubilæum og 25 års jubilæum som administrerende direktør - og så slipper
han naturligvis
ikke!
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ET KAPITEL AFSLUTTET
Tirsdag
den 14. august blev de
sidste
maskiner
flyttet
fra den
gamle lampefabrik
på Amager ud
til Nordisk
Glødelampe
Industri
i
Herlev. Nemt og behændigt
løftede Falck-folkene
de tunge maskiner
op på ruller og transporterede
dem
ud til den ventende vogn ved læsserampen. Hos Nordisk Glødelampe Industri
gik det knapt så let.
Her måtte man bruge kran for at
få dem op i fabrikshallen
på 1.
sal, men i løbet af et par dage var

SAMARBEJDSUDVALGET
(fortsat fra side 1)

for godt samarbejde
og udtrykte
sin glæde over de erfaringer,
han
havde høstet gennem deltagelse
i
ca. 90 møder, fordelt over de 15 år.
Under mødet modtog man denne
hilsen fra direktør S. A. Windelin:
"I erindring
om mange udbytterige timer med det gamle samarbejdsudvalg
sender jeg mine
bedste ønsker for det nye."
Det nye udvalg består af 5 funktionærer
og 5 repræsentanter
for
arbejderne,
hvortil kommer,
at H.
Nilsson fortsætter som sekretær for
udvalget uden at være medlem af
det.
C. Hermann er stadig formand, og
Philips Radio's ledelse er desuden
repræsenteret
ved
underdirektør
Hans H. Olsen. Produktionsledelsen repræsenteres
af E. Ravn og
Ejner Nielsen. Endelig er sektionsformanden for værkstedsfunktionærerne, V. Falck, medlem af udvalget
som repræsentant
for funktionærerne.
Fællestillidsmand
Sv. Loft
fortsætter
som næstformand.
Arbejdsmændene
repræsenteres
af
Børge Mikkelsen,
MV, de faglærte
af Jørgen Nielsen, AP, og kvinderne af Greta Larsen, MR, samt Ellen Jensen, MK.

UDMÆRKELSE
Disponent
B. Matthissen,
Philips
Lampe A/S, har som den første
udenfor Sverige modtaget fortjenstmedaljen
"For FiiJ't)anst av Sveriges Hemviirn".
B. Matthissen
har
tidligere
modtaget
det
svenske
hjemmeværns
fortjenstplakette.

Let og elegant
loftede Falcks kranvogn
maskinerne
op i 1. sals højde og svingede dem ind gennem en luge i muren
hos N.G.1.

Fredag
den 10. august
kl. 16.05 satte
fru Grethe
Larsen
fatning
på den sidste lampe.

dog alt på rette plads i de nye
smukke omgivelser.
Et mindeværdigt
kapitel var dermed
afsluttet
og et nyt begyndt.
Ligesom produktionen
af glødelamper var grundstenen i hele Philipskoncernen,
blev den også indledningen til Philips industrielle
virksomhed her i landet. I efteråret
1933 kom produktionen
i gang, og
den 28. november samme år foretog dr. Anton Philips den officielle
indvielse af fabriken.

På en af de gamle
elektrlsk
drevne
vacuumpumper
i lampefabriken
sad
denne plade,
som viser,
at maskinen
stammer
fra 1909. Den kom herop fra
Holland,
da fabriken
startede
i 1933,
og den har fungeret
upåklageligt
siden, Nu går den ud af brug, men med
honnør for lang og tro tjeneste,

SMEDEFORBUNDETS
JUBI LÆUMSFILM
Filmen
til Smedeforbundets
jubilæum
skal også vise nogle glimt af smedenes arbejde
hos Philips.
Det var derfor, filmfotograf
Henning
Christiansen
(tv.)
og instruktør
N!c.
Lichtenberg
forleden
gik i stilling
foran
den arbejdende
værktøjsmager
Johs.
Guldager,
som uanfægtet
fortsatte
sit arbejde,
mens kameraet
snurrede.

B&O-BESØG
HOS PHILIPS

SKAL VI NU TIL AT REKLAMERE for
Ceeil ell.r Gosch? Ikke tale om! Hvis
vi - i denne snævre kreds - skal lave
gratis
tekstreklame
for
nogen,
skal
det da være for os selv.
Begge
de

udmærkede

Under ledelse af direktør Th. Jensen aflagde
8 & O's samarbejdsudvalg besøg hos Philips den 29.
august. Direktør S. A. Windelin bød
velkommen
og fortalte
om Plfilips
organisation,
hvorefter
gæsterne
blev vist rundt på virksomheden.
Efter frokosten vistes Philips public
relations show, og klo 16 tog 8&O's
samarbejdsudvalg
afsked med en
tak for den udbytterige
dag.

med
dens

meget

lille.

og er netop

HVIS STÆHR JOHANSEN
havde
sin borgmesterkæde
på, ville
lips'
lys have
glimtet
i den
indvielsen

af

Falke

Auto's

produkter

er

blot

taget

på billedet
for at vise,
at vermindste
FM-modtager
virkelig
er

Den hedder
kommet

Portalet

frem

Fancy

herhjemme.

haft
Phived

smukke

nye lokaler i Falkoner Centret.
Det er
nemlig Philips,
der har stået for forretningens

lysarrangement,

og

i sin

tale udtrykte direktøren
for Falke Auto,
E. Holm Hansen (th.), en tak til ing.
Ib Boye,
Philips
Lampe,
for den
smukke

måde,

hvorpå

opgaven

var ble-

vet løst.

Tidligt
om morgenen
tog 8&0'5
samarbejdsudvalg
afsted
fra
fabriken
i
Struer,
og klo 9.40 ankom man til Ka-

strup

Lufthavn.

INTERNATIONALT

BESØG:

En gruppe

deltagere
i den internationale
akustik
kongres
var torsdag
den 23. august
inviteret
til en demonstration
i foredragssalen
på Industrigården.
Dr. W.

Tak fra

Under

rundvisningen

på fabriken:

rektør S. A. Windelin
mand Sv. Loft.

Di-

og fællestillids·

Efter rundvisningen
var der frokost
på
Industrigården.
Fra venstre
ses:
Direktør Th. Jensen,
8&0, underdirektør
C. Hermann,
Philips
Radio,
og pro-

duktionschef
bordenden:

J.
Einer

Thorsen,
Nielsen,

B&O.
PTA.

For

Philips

1 Holland

holdt

fore-

drag
og
demonstrerede
forskellige
måleapparater
samt
foredragssalens
tekniske
udstyr.
Her er dr. Tak i samtale
med
en af kongresdeltagerne.
Bagved:
Underdirektør
Egon Hansen.
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Så gik den sommer

...

I SIDSTE HALVDEL af august var de tekniske
lærlinge
på et firma-orienteringskursus,
hvor man gennemgik
Philips
organisation
og forskellige
produkter
m. m.
Her demonstrerer
laboratoriechef,
civilingeniør
S. Janlev en signalgenerator.

------.
To år til Pakistan

BADMINTON

Stor chance for ung Philips-mand
En af selskabets
unge medarbejdere forlod Danmark den 30. august for at tiltræde en stilling
hos
Philips i Karachi i Pakistan for et
tidsrum af to år. Det var den 26årige Palle From Petersen,
som
har fået en chance for at komme
ud og se sig om i verden.
- Kom det som en overraskelse,
at
De skulle sendes ud?
- Nej, det gjorde det ikke. Da jeg
blev antaget for to år siden sammen med et par andre HA'ere, var
det med senere
udsendelse
for

MON HAN ·SCORER? Fodboldatdelingens nye energiske
formand, Jacob
Nielsen, lynskudt under træningen.

Vil De spille badminton?
Så er badmintonsæsonen
startet,
og vi råder nu over 19 ugentlige
banetimer.
Det er lykkedes os at
skaffe plads til mange nye spillere,
og hvis der skulle vise sig at være
flere, der har lyst til at være med,
kan de blive skrevet på venteliste
hos undertegnede.
Erfaringsmæssigt ved vi, at der altid falder et
par stykker fra i sæsonens løb.
Allerede den 6. september starter
vi i KFIU's firmaturnering,
hvor vi
deltager
med 3 hold. Vor interne
turnering ventes at komme igang i
begyndelsen
af oktober.
Hugo Bentzen
SKYDNING

FODBOLD
1. holdet fik en fin debut i A-rækken, idet man i første kamp vandt
over Nordisk
Liv og Ulykke med
3-1. Siden er der spillet 3 kampe,
hvoraf 2 er vundet, 1 tabt og 1
endt uafgjort.
2. holdet har spillet ialt 3 kampe:
1 blev vundet og 2 tabt.
Vi vil gerne efterlyse
en del spillere, som endnu ikke har været til
træning. Alt for få møder op! Men
det er måske det dårlige vejr, der
afskrækker?
Indmeldelser
modtages
på lokal
814.
Jacob Nielsen

Skytteafdelingen
har
deltaget
i
KFIU's
mesterskabsturnering
den
15. og 29. august. Den 15. skød
man i klasse I, II og III. I klasse
II blev J. Riis, Repax, nr. 1 med
138 points og Arne B. Nielsen nr.
4 med'137 points. I klasse I og III
opnåede vi ingen individuelle
placeringer, men i klasse III blev vort
hold nr. 2 med 663 points.
Ved konkurrencerne
den 29. august skød man i klasserne IV og V.
Vi opnåede ingen individuelle
placeringer, men vort hold blev nr. 2
i klasse V med 1212 points. Vinder
blev Gentofte
Rådhus med 1298
points.
S. Schou

HAN VAR DEN FØRSTE

gang at have været
dernes brændepunkt.

Fin debut for 1. holdet

øje. Men man vidste ikke, hvor jeg
skulle stationeres.
Dengang regnede man med, at det ville blive i et
europæisk land, men for to måneder siden
fik jeg altså
tilbudt
stillingen
i Karachi, og sagde selvfølgelig straks ja tak.
- Hvad bliver Deres job derude?
- Jeg er endnu ikke klar over lige
nøjagtig,
hvad jeg kommer til at
beskæftige
mig med, men det bliver noget med' administrationen.
Philips
har netop bygget to fabriker i henholdsvis
øst- og Vestpakistan,
og jeg kommer rimeligvis til at arbejde begge steder i
løbet af de to år. Jeg glæder mig
meget til tilværelsen
derude. Det
er altid spændende at være med,
hvor der foregår. noget, .og i et
U-land skal det hele jo bygges op
fra grunden. Så gør det ikke noget,
om det også bliver
lidt anstrengende.

"Philiskopet"s

redaktør

på pletten

Det er en journalists
ærgerrighed
at være på pletten og at være der
først,
så .Phlllskopet'is
ansvarhavende redaktør var heldig, da han
forleden kørte ned med en af Industrigårdens
elevatorer:
Den gik i
bund og var ikke til at rokke ved
egen kraft!
Niels Jørgensen
fik
herved lejlighed
til personligt
at
forsikre
sig om, at nødtelefonen
virkede. Med et rask tag fjernede
han plomben, tog telefonen og fik
fat i portner Svend Nielsen.
Da Niels Jørgensen var sluppet velbeholdent ud af elevatoren,
spurgte han straks Svend Nielsen: - Var
jeg den første?
Da det blev bekræftet, gik redaktøren
glad hjem
med bevidstheden
om endnu en-

begivenheFøllet

Lille tragedie
fra dyreverdenen
"Philiskopet"
bragte i sidste nummer et billede
af en spurvehøg,
hvis rede ligger bag parkeringspladsen ved Industrigården.
Det har
sikkert været den samme spurvehøgs unge, der forleden blev fundet stærkt forkommen
foran garagerne i Jenagade.
Chauffør
Poul
Juel tog fuglen med sig hjem, men
trods
omhyggelig
pleje
lykkedes
det ikke at redde den - dens ene
vinge var brækket, og den måtte
aflives.
Trist afslutning
på dens
første flyvetur fra reden.

