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Da direktør Windelin skulle modtage børnehavebørnenes gratulation, salte han .sig på hug og regnede så småt med et kys på kinden. Men nej, den
unge dame erklærede fast, at hun kun kyssede sin
far på kinden. Børnene havde med sig et meget
smukt glas, som de selv havde givet arbejdstegninger til. Dem fik jubilaren også sammen med en Iykønskningstekst, som var meget mere farvestrålende
i virkeligheden.

-

--

Jubilaren omgivet af sine bestyrelseskolleger - fra højre: Direktør Max Poulsen, civilingeniør Erling
Foss, direktør P. Selig, direktør N. B. Sommerfeldt og direktør Egon Hansen.

IN DUSTRILEDER AF SIn RI FO RMAT
Listen over gratulanter ved direktør S. A. Windelins jubilæum spændte lig.e fra
barnehavebørnene til Philips-koncernens præsident
Det var en hjertelig velkomst, der blev direktør S. A. Windelin og frue til del, da de fredag
den 3. januar sammen med selskabets
bestyrelse
ankom til receptionen
i anledning af
direktør Windelins 25 års jubilæum. En stor kreds af medarbejdere var samlet i foredragssalen på Industrigården,
hvor underdirektør C. Hermann på kollegers og medarbejderes vegne
bragte en lykønskning, der indledtes med minder om muntre episoder fra de 25 år. Derefter
nævnte C. Hermann den brydningsperiode,
dansk industri var inde i omkring midten af
50'erne, og han fortsatte:
- Disse brydninger mærkedes også i vor organisation.
Men der blev taget energisk fat på
de opgaver, som meldte sig, og De var den, der kunne vise vej frem. De havde en glimrende
forståelse for, hvad der skulle gøres for at bringe forholdene ind på rette spor'- Den gang
lærte vi Dem at kende som en industrileder
af det helt store format. Tilliden og samarbejdet
blev genoprettet, og vi var derfor vel rustede, da de næste problemer stod for døren: Hvorledes skulle vi bevare vor industrielle
aktivitet, når vi forlod det beskyttede marked, som
hidtil havde været vor eksistensberettigelse,
og blev kastet på hovedet ud i frihandelsområdet? Igen viste De vejen. Svaret var strukturrationalisering
eller produktionsfordeling
Philips-fabrikkerne
imellem. Vi var det første land, der præsenter.ede sådan et forslag i
Holland, og vi var det første land, som fik det akcepteret og kom igang. Vi var derfor også
det første land, der fik det gennemført og viste, hvilke resultater der kan opnås ad denne
vej. Det kan vi takke Deres forudseenhed for.
(fortsæltes side 2)

M. R. Nije, Regional Management, Europe II, overrækker gaver, mens fru Nije lykønsker jubilarens
frue.

JUBILÆUMSHILSEN FRA
PHILIPSKONCERNENS PRÆSIDENT

Medlem af Raad van Bestuur, Mr. P. C. Breek, og
frue gratulerer.

Fra koncernens præsident modtog direktør S. A. Windelin på jubilæumsdagen følgende
telegram:
Jeg sender Dem mine hjerteligste
lykønskninger
i anledning af Deres 25 års jubilæum hos
Philips i Danmark og ønsker samtidig at give udtryk for taknemmelighed
over den fortræffelige indsats, De har udført for Philips i Danmark og for dets medarbejdere.
Held og lykke
for Dem og Deres familie og for Deres arbejde i mange år endnu I
Frederik Philips

DIREKTØR WINDELINS JUBILÆUM
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Forudseenhed, klarsyn, samarbejdsevne
og økonomisk sans er '1lgenska'15ef, De til fulde er i
besiddelse af, og som enhver leder har nødig. Føj dertil interesse for mennesker, retfærdighedssans og evnen til at bevare roen og overblikket
i enhve.r situation - egenskaber, som
De også besidder i rigt mål. Det er klart, at alt dette måtte føre Dem frem i forreste linie
i den danske Philips-organisation.
"Møder man mennesker med åbenhed, tillid og vilje til loyalitet, vil de også møde en med
samme indstilling,"
udtaler De i Deres jubilæumsinterview.
De vil i dag erfare, hvor sande
disse ord er. Deres 2000 medarbejdere vil i dag fylkes om Dem og hylde Dem som den respekterede og afholdte chef, De er. Som et lille bevis på vor taknemmelighed
skal jeg hermed overrække Dem gaver fra Deres kolleger og medarbejdere:
Et Iygteur fra 1810 og et
antikt kinesisk tæppe. Gid det må blive til gavn og glæde og være med til at gøre denne
mærkedag til et uforglemmeligt
minde for Dem, sluttede underdirektør
C. Hermann.

Eventyr fra personaleorganisationerne
Det var derefter forskellige
personalegruppers
tur til at gratulere, og som gaver medbragte
de hver en figur i kongelig porcelain med motiv fra H. C. Andersens eventyr.
Figuren- med "Soldaten og heksen" blev overrakt af formanden for Personaleforeningernes
Fællesråd, Erik Hornsleth. Idrætsforeningens
formand, V. K. Nyberg, kom med "Hunden på
kisten". Fra Fællesklubben
i Jenagade mødte fællestillidsmand
Sv. Loft med "Soldaten, der
kysser prinsessen".
Til sidst kom "Klods Hans", der var gaven fra Værkstedsfunktionærernes sektion, og den blev overrakt af formanden, V. Falck.
Ved overrækkelsen
af gaverne blev der - med relation til figurernes karakter - sagt mangt
et hjerteligt, muntert og oprigtigt ord til jubilaren. Direktør Windelin gav i en kort takketale
udtryk for, at gaverne virkelig opfyldte længe nærede ønsker. De ord, der var fulgt med
gaverne, havde også fremkaldt minder om en brydningstid,
ikke mindst under årene på fabrikken. Specielt rettet til fællestillidsmanden
sagde direktør Windelin: - Jeg er klar over,
at der bag Deres gave står mange, jeg desværre ikke kander personligt, og som heller ikke
kender mig. Men jeg glæder mig over at føle den sympati over for selskabet og over for mig,
som talerne og gaverne her i dag er udtryk for.
Direktør Windelins tale hilstes med kraftigt bifald, og næppe var det forstummet,
før de
udenlandske Philips-gæster
gjorde deres entre. Som repræsentanter
for den internationale
koncern mødte medlem af Raad van Bestuur, Mr. P. C. Breek, og chefen for Regional
Management, Europe II, Mr. R. Nije, begge, med fruer. Fra søsterselskaberne
i Finland, Norge
og Sverige kom de tre administrerende
direktører, J. W. Brans, R. van Prattenburg og Olle
Franzån, alle med fruer.

Mange gratulanter fra erhvervslivet
Derefter gik det slag i slag, mens foredragssalen
hele tiden var fyldt til bristepunktet
af
repræsentanter for dansk erhvervsliv, for organisationerne
og af andre forbindelser og venner
Man så blandt andre direktørerne
Johs. Green, J. V. Thygesen, A. Schmiegelow og Mogens
Staal fra Privatbanken,
direktør
Svend Rasmussen, Sammenslutningen
af Arbejdsgivere
indenfor Jern- og Metalindustrien
i Danmark, formanden for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien
i København, direktør Erik Ramsby, formanden for Radiobranchens
Fællesråd,
direktør Viggo M. Pedersen, Rateksa, sammen med Rateksas direktør, Geo Cortsen, og Fællesrådets sekretær, landsretssagfører
S. Kahlke, og dets informationschef,
Jes Knudsen,
endvidere formanden for Elektronikfabrikantforeningen,
underdirektør
P. C. Beyer, ambassaderåd H. Th. Schaapveld, professor
L. A. Hyldgaard-Jensen,
direktør Ole Hylen, Fona,
direktør Jens Kaastrup-Olsen,
Louis Poulsen & Co., fabrikant
Søren Madsen og dr., fru
Susanne. Madsen, direktør Erik Ørnbo, Elektroinstallatørernes
Landsforening,
formanden for
Kemovits bestyrelse, direktør Steen Andersen, Ferrosan, sammen med direktør H. Transel,
Kemovit, direktør Ole Madsen, Osram A/S, direktørerne
J. Thorsen og Erik Nielsen, Bang
& Olufsen AIS, direktørerne
O. Grue og E. R. Christiansen,
Eltra, direktør Freddy Hansen,
direktør Harald Jørgensen, Nordisk Solar Co., direktør H. Willumsen, Kemp & Lauritzen, direktør A. Wurgler Hansen fra V. Løwener, direktør John Hansen, A/S Lysberg, Hansen & Therp,
og direktør Jens Therp, Møller & Landschultz.
Blandt de talrige, der sendte gaver, var: AIS Nordisk Kabel- & Traadfabr., Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring,
formanden for Kvindeligt Arbejderforbund,
Afd. 5, fru Ruth Løjbert, Ford
Motor Company AIS, Carlsberg Bryggerierne,
Hellesens A/S, Aage Havemanns Eftf. A/S,
Nordisk Antenne Fabrik A/S, L.K.-NES samt IBM.

DIREKTØR WINDELIN
TAKKER
FOR EN DEJLIG DAG
3. januar
dag,
følte,
legiale

Det var en dejlig

da jeg

stærkere

end

nogensinde

hvor meget det menneskelige
fællesskab

før

og kol-

inden for Philips-koncer-

nen er kommet til at betyde for mig.

Direktør R. van Prattenburg
Norsk Aktieselskap Philips.

og frue lykønsker

Den nylig

for

tiltrådte

direktør

så fordi

depunkter.

arbejder,

dragssalen
sentanter

var den

vi fik ved vor ankomst

til fore-

på Prags Boulevard,
for medarbejderne

så megen hjertelighed

modtog os med

og gennem deres tals-

mænd gav udtryk for en positiv
samarbejdet,

hvor repræ-

indstilling

som glædede mig oprigtigt,

til
og-

i Finland,

jeg selv har den samme indstilling.

Jeg vil gerne varmt

Et af de mest betagende

Philips

fra

J. W. Brans, og frue bringer hilsen fra Finland.

for mig, og den bestod af en hel række højmodtagelse,

1969 vil jeg altid mindes som den

dag både for min ko~e og

Direktør Olle Franzån,
Svenska Philips AB, og frue
ønsker jubilaren tillykke.

takke

hver enkelt

med-

som har været med til at gøre ju-

bilæumsdagen

til en så smuk oplevelse.

ord,

udtalt,

der blev

erindringen,

og

de

kone og jeg glæde

vil

jeg altid

dejlige
os over

gaver

De

bevare
vil

i

min

og hæge om i

årene, der kommer.
S. A. Windelin

FHV. KONCERN-PRÆSIDE NT
IR. P. F. S. OTTEN ER OBO

Underdirektør C. Hermann slutter sin smukke tale
for direktør S. A. Windelin med et varmt håndtryk.

Som repræsentant
for Sammenslutningen
af Arbejdsgivere
indenfor Jern- og Metalindustrien
i
Danmark, lykønsker direktør Svend Rasmussen.

Fællestillidsmand
Sv. Loft lykønsker sammen med
fagforbundsformand
Christian Zastrau, Støberiarbejdernes Fagforbund.
Med "Heksen og Soldaten" gratulerer Erik Hornsleth som formand for Personaleforeningernes
Fællesråd.

V. K. Nyberg lykønsker fra Idrætsforeningen.

Fra Privatbanken gratulerer direktør Johs. Green
(i forgrunden)
og direktørerne
A. Schmiegelow,
Mogens Staal (halvt skjult) og J. V. Thygesen.

Philips-koncernens
præcident Indtil for otte
år siden, Ir. P. F. S. Otten, er død i sit hjem
i Valkenswaard
lørdag morgen den 4. januar
efter få dages sygdom.
Ir. Otten, som blev 73 år, var født i Berlin i
december 1895 af hollandske forældre. Han
blev ingeniør i 1923 og året efter ansat i
Philips-koncernen.
I 1927 udnævntes han til
underdirektør
og i 1936 til direktør, og da
dr. Anton Philips i 1939 trådte tilbage som
præsident,
blev han efterfulgt
af Ir. Otten,
som under den anden verdenskrig
ledede
koncernen
fra
Storbritannien
og U.S.A.
Umiddelbart
efter at den sydlige del af Holland var befriet, vendte Ir. Otten tilbage til
Eindhoven for at forestå planlægningen
af
den ekspansion, som prægede de følgende
år. Efter i 1961 at have trukket sig tilbage
som præsident
for Raad van Bestuur var
han præsident for Supervisory
Board indtil
i fjor.
Ir. Otten overleves af sin hustru, fru A. E. C.
Otten-Philips.
JUBILÆUM i PHILIPS LAMPE
Overassistent C. J. Jacobsen, Philips Lampe,
fejrer onsdag den 12. februar sit 40 års jubilæum. På jubilæumsdagen
er der reception
kl. 10-12 i demonstrationslokalerne,
3. sal
i Philips Lampe, Holmbladsgade
133.
NORDISK SPORTSSTÆVNE 6.-8. JUNI
Der foreligger
nu en invitation
fra Philips
Idrætsforening
i Oslo til nordisk sportsstæv-I1e i dagene 6.-8. juni.
Det sidste nordiske sportsstævne for Philipsfolk holdtes i 1967 i Finland, og det står
endnu frisk i erindringen hos de danske deltagere. Mange af Idrætsforeningens
medlemmer vil sikkert sætte i med en ekstra kraftig
træning i håb om at kvalificere sig til at deltage i Oslo og der møde sportsfolk
fra
Philips i Finland, Norge og Sverige.
Det danske hold ledes af Idrætsforeningens
formand, V. K. Nyberg.
Udtagelserne sker i forbindelse
med interne
turneringer
i løbet af foråret, og der skal
udtages 10 håndboldspillere,
fem skakspiIlere og tre herrer og to damer fra badmintonafdelingen.
DØDSFALD
Lagerchef E. Christoffersen
Lagerchef Egon Christoffersen
døde søndag
den 12. januar i en alder af 73 år.
Christoffersen,
der oprindelig
var søminemester, kom i 1934 til Philips. Her blev han
chef for fabrikslageret,
en stilling, som han
bestred med stor dygtighed og energi, til
han i 1960 blev pensioneret.
Værkfører Hans Lykke
Værkfører Hans Lykke døde efter lang tids
sygdom søndag den 12. januar, 64 år gammel.

.

Formanden for Radiobranchens Fællesråd, direktør
Viggo M. Pedersen og direktør Geo Cortsen, Rateksa, (i baggrunden) er blandt de første gratulanter.

Forretningsfører Peder Nielsen, Foreningen af Værkstedsfunktionærer
i Jernindustrien
i Danmark, ønsker tillykke sammen med formanden for Værkstedsfunktionærernes
sektion hos Philips, V. Falck.

Efter næsten 27 års arbejde i lampeproduktionen blev han pensioneret i 1~67.
Det var på lampefabrikken
på Strandlodsvej,
han begyndte, og her avancerede
han til
værkfører i lampepakkeriet
- en stilling han
fortsatte i, da produktionen
flyttede til Nordisk Glødelampe Industri AlS i Herlev.

186 TOLV'ERE!

PAP's andespil stod i olympiadens tegn. P. Laudrup (til venstre) og C. C. Fussing (næsten skjult) følger
spændt spurten mellem V. Simonsen og E. Aagesen. Det er lige før J. Britze ringer som tegn på, at kampen er færdig. Bag Britze står B. Klemvig, og på podiet har A. Walther taget plads ved klaveret og forbereder sejrsfanfaren sammen med fru Winnie Poulsen.

ANDESPil

OG JULEFESTER

Der er rigtigt blevet festet hos Philips i årets
sidste måneder. Fællesklubben og PPR lagde
for i november måned med hvert sit andespil, og i december fulgte de andre efter.
Derefter blev det tiden for julefesterne
for
medarbejdernes
børn.
Hvor
glæden
var
størst, er svært at sige. Om det var den
voksne, der vandt en and til juleaften, eller
det var barnet, der fik lov at gå med julemanden i hånden. Begge dele var hyggeligt.

PPR-formanden Erik Hornsleth var i år kommet
kørende i go-kart helt fra Grønland - påstod han til julefesten i Jenagade.

Cirka 60 Ofo af de indsendte 319 løsninger
til Philiskopets
julekonkurrence
var 12'ere.
lait 1861 Og kun 13 konkurrencedeltagere
havde mindre end 9 rigtige.
Blandt dem, der havde tolv rigtige, blev fru
Helen Jessen,
Organisationsog Forvaltningsafdelingen,
udtrukket som den heldige
vinder af en Philetta radiomodtager.
Derefter blev der trukket lod mellem alle
indsenderne minus fru Jessen om endnu en
Philetta, og denne gang blev den heldige
John Langhoff, Philips Lampe, der iøvrigt
også havde 12 rigtige.
Der var særlig to af spørgsmålene,
som
havde voldt vanskeligheder.
Det ene var,
hvor mange glødelampe r Nordisk Glødelampe Industri producerer pr. år (20 mill.).
Det andet var spørgsmålet om, hvor Philips
skandinaviske
farve-TV-modtagere
fremstilles. Sverige fremstiller
farve-TV, mens Norge
producerer
de sort/hvide
modtagere. Fremstillingen
af radiomodtagere
koncentreres
fortrinsvis
i Finland, mens Philips i Danmark
bI. a. producerer
TV-kabinetter
i dansk design og komponenter og måleudstyr til sort/
hvid og farve-TV .
. Den rigtige kupon havde følgende tegn oppefra og nedefter: x 2 x 2 x x 1 x 1 x 2 2.
RUD JEPPESEN ER DØD
Dette nummer af .Phlllskcpet" er det første
siden bladets start i 1947, som Rud Jeppesen
ikke har det grafiske ansvar for. En blodprop i hjertet standsede juledag livet for
denne livsglade mand, der i hvert fald udadtil aldrig lod sit humør præge af problemer
eller modgang.
Rud Jeppesen, der kun blev 44 år, var oprindeligt bankuddannet. Men det var som reklamemand og grafisk formgiver,
han fandt
udfoldelse for sine rige evner. Når han sad
og legede med blyanten, kom ideerne ligefrem trillende ud på papiret. I kraft af dette
talent, men også ved flid og loyalitet, blev
han hurtigt krumtappen
i Philips reklameafdeling, som han knyttedes til i 1947, og
hvor han avancerede til afdelingschef.
Da
afdelingen indgik i reklamebureauet
"Intermarco ", fulgte han med, men han kom aldrig
til at befinde sig så godt der som hos
Philips, og i de sidste år havde han sin egen
tegnestue.
På årets næstsidste dag blev han begravet.
Nogle af hans gamle venner fra Philips fulgte ham det sidste stykke vej. 'Vi har endnu
svært ved at fatte, at han ikke er her mere.

PHILISKOPET

Tillndustrigården ankom julemanden P. Laudrup i
hestevogn - et usædvanligt syn på parkeringspladsen!

Fru D. Japsen,
fald i kantinen
være med til at
seks hundrede
Jenagade.

der gik med brækket arm efter et
i Jenagade, ønskede alligevel at
pakke godteposerne til de mere end
børn, der deltog i julefesterne i
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