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16. ÅRGANG

REJSEGILDE I GLOSTRUP
Centrallageret, der er så stort som Rådhuspladsen og har egen
jernbaneterminal, nærmer sig nu sin fuldførelse

Det var igen i år personaleforeningen PPR, der lagde ud med årets første andespil. Det foregik i marketenderiet i Jenagade, hvor 104 medlemmer spillede banko om ænder, gæs, en række indiske brugsgenstande og i et ekstraspil til velgørende formål - mange eftertragtede Philips-produkter. Herover ses PPR-formand Erik Hornsleth, der netop har overrakt et
indisk forskærersæt til fru Karin Rasmussen og
en indisk messing-lysestage til fru Birgitte Lind,
begge fra Repax i Herlev. Der var en særlig fin
stemning ved festen i år, oplyser Hornsleth. Han
er sikker på. at det skyldtes de ekstra mange damer, der deltog.
ARETS FØRSTE ANDESPIL:

Luftfoto af centrallageret, taget et par dage før rejsegildet. Yderst til højre skimtes jernbanesporet, der
i begyndelsen af 1972 forbindes med hovedsporet til Glostrup station. I forgrunden ses kontorbygningen.
Det nye central lager i Glostrup
var fredag
den 29. oktober
nået så langt henimod
sin fuldførelse,
at der kunne holdes rejsegilde.
Det overværedes
af ca. 200 håndværkere,
entreprenører,
arkitekter
og ingeniører,
som direktør
S. A. Windelin
takkede for en strålende
indsats.
Han sluttede
med at udbringe
en skål for det danske
håndværk,
og bagefter
serveredes
der varme pølser og øl. Den 16. november
var
der pølsegilde
for de kommende
medarbejdere,
der begynder
indflytningen
i april
1972, og som alle vil være samlet i Glostrup i løbet af det kommende år.
Facaden er godt ti meter høj
Centrallageret
er på størrelse med Rådhuspladsen i København. Med sine 21.200 kvadratmeter
er lagerhallen
den største,
entreprenørfirmaet
Højgaard & Schultz nogensinde har opført. Det gælder også i højden,
hvor facadeelementerne
er på godt ti meter.
400 een-familieshuse
kunne stables i bygningen i to lag, og det er lige ved, at man
kunne få plads til et tredje.
Som det tidligere er meddelt i .Philiskopet",
er det ikke een-familieshuse,
Philips
vil
stable på lageret. Det skal dels rumme kommercielle
lagre af alt fra glødelamper,
radio, TV og husholdningsartikler
til datamaskiner, dels fabrikslagre
af TV-kanalvælgere,
elektroniske
måleapparater
og elektromedicinsk udstyr,
der produceres
herhjemme
med eksport for øje.
Ved rejsegildet nævnte direktør Windelin, at
etableringen
af centrallageret
er en konsekvens af den overordentlig
kraftige ekspansion inden for koncernen. Alene i de sidste
tre år er omsætningen
mere end fordoblet
herhjemme.
Den er nu på 6-700 millioner
kroner om året, hvilket kræver, at der til
stadighed
må være for ca. 100 millioner
kroner på lager.
Den stigende
omsætning
har medført,
at
Philips alene i det stor-københavnske
om-

råde har sine lagre spredt på 11 adresser
og i 20 lagerlokaler.
Denne spredning
er
hverken fremmende for effektivitet eller økonomi. Det er grunden til, at man nu indretter
eet centrallager,
som rigeligt
kan
rumme alt, hvad der tidligere befandt sig 20
forskellige steder.
Der er ved byggeriet også tænkt på distributionen, som er af overordentl ig stor vig(fa rtsættes s ide 2)
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Den 16. november blev centrallageret taget i øjesyn af de medarbejdere, der til foråret flytter med
til Glostrup. Varme pølser hjalp til at holde kulden fra livet.

REJSEGILDE I GLOSTRUP
(fortsat

fra side 1)

Den indvendige frie loftshøjde er 8'12 meter. Lagerhallen opdeles i seks sektioner på hver 2.300
kvadratmeter.
tighed, når der er tale om et så omfattende
udvalg af forbrugerartikler
som det, Philips
markedsfører
i Danmark. Blandt andet får
centrallageret
sin egen jernbaneterminal,
hvor godsvogne kan køre ind i lagerhal Ien
til direkte af- og pålæsning. Sporanlægget
findes allerede på grunden, og i begyndelsen af 1972 er det forbundet
med hovedsporet til Glostrup station.
Byggeriet koster 35 millioner kroner
Byggeriet, der vil koste 35 millioner kroner,
er hidtil blevet udført på rekordtid.
Det er
kun syv måneder siden, den første bulldozer
begyndte på udgravningen.
Arkitekt er Mogens Black-Petersen,
og de rådgivende
ingeniørfirmaer
Birch & Krogboe og Mogens
Balslev står for henholdsvis
VVS- og elinstallationerne.
Udformningen
af de omgivende arealer er lagt i hænderne på landskabsarkitekt
Henning Rasmussen.
Lagerbygningen
er placeret på den 100.000
kvadratmeter
store grund nær Ringvejen og
Parkaiie i Glostrup. Bygningen kan udvides
til næsten det dobbelte, så der er taget højde for den forventede,
fremtidige
ekspansion.
For at reducere brandfaren bliver bygningen
opdelt i sektioner
på hver 2.300 kvadratmeter. Den indvendige frie loftshøjde er på
op til 8'12 meter, som udnyttes fuldt ud ved
hjælp af gaffeltrucks.
En kontorbygning
i to
etager samt kælder på hver 550 kvadratmeter står i forbindelse
med lageret gennem en tunnel.
Underdirektør A. Echart (til højre) sammen med
centrallagerets ledelse: G. Dyrstad, E. Lottrup
Thomsen, I. Paludan og V. Simonsen.

15 nyansatte medarbejdere får i demonstrationslokalet

i Philips Radio præsenteret en af de nye radio-

modeller af P. Bech, sales promotion-afdelingen.

INTRODUKTION
NYANSATTE

AF

Orien,tering om koncernen og
rundvisning i demonstrations- og
produktionsloka ler
Indtil for få måneder siden blev orientering
om Philips til nyansatte funktionærer
givet
dels i ansættelsessamtalerne
på personalekontoret, dels i de respektive afdelinger. Der
er nu indført den nyordning, at den generelle orientering
om Philips gives centralt på
samme måde, som de 14-dages lønnede
medarbejdere
får den i loddeskolen i Jenagade.
Samtidig
med ansættelseskontrakten
fremsendes introduktionsmappen
"Velkommen til
Philips", hvori der orienteres om personale-

forhold
og foreninger
og gives en baggrundsinformation
om koncernen. I mappen
sidder tillige en indbydelse til at deltage i
en rundvisning
på en af de første dage i
måneden. Her får man lejlighed til at se den
nye datacentral
samt demonstrationslokalet
i Philips Lampe. Efter en spørgetime,
som
holdes i repræsentationslokalerne
på Industrigården,
og hvor der deltager repræsentanter fra personaleadministrationen
og informationsafdelingen,
fortsættes
rundvisningen med besøg i demonstrationslokalerne
i
Philips Elapparat og i Philips Radio samt i
et af produktionslokalerne
for kanalvælgere
til TV.
I rundvisningen
indgår også et besøg i foredragssalen på Industrigården
med filmforevisning og lyddemonstration.
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"Philiskopet" udskriver julekonkurrence med to transistorradioer
som præmier - konkurrencen slutter fredag den 3. december
Har De læst "Philiskopet"
i årets løb, får
TOLV RIGTIGE, MEN HVILKE?
De nu chancen for med en beskeden ind1. Philips-pensionisterne
stiftede
deres
sats at vinde en transportabel
FM-modtager
egen forening, "Philips Veteran Klub".
fra Philips: nye transistorradio-program.
Det
2. Marketenderierne
hos Philips serverer
er model "Tangent"
med trykknapvalg
for
årligt 60.000 mi dage og en halv million
fire favoritstationer
på FM-båndet.
stykker smørrebrød.
De 15 tal på kuponen, som følger med
.Phlllskopet",
svarer til de 15 punkter ne3. "Philiskopet"
bragte i 1971 omtale af
84 25-års jubilæer.
denfor, som fortæller
om begivenheder
hos :{
Philips i 1971. Tre af disse begivenheder er
4. Philips Radio er sammen med syv anopdigtede. Ud for de tal på kuponen, som
dre virksomheder
udvalgt til at prøve
svarer til de falske oplysninger, må De ikke
nye samarbejdsformer
ved anvendelse
sætte kryds. Derimod skal De sætte kryds
af de såkaldte motivations-teorier.
ud for de tal, der svarer til begivenheder,
5. Direktør
P. Selig afløstes som bestysom har fundet sted. 'De resterende tre fel./.
relsesmedlem
af borgmester
Erhard
ter skal stå blanke. Men hvilke er de?
Jacobsen.
Kuponen skal være .Phlliskopet'ts redaktion
6. Med en samlet omsætning
i 1970 på
i hænde senest fredag den 3. december.
godt og vel en halv milliard kroner opBlandt de indkomne løsninger trækkes der
nåede Philips Industri og Handels AIS
først lod mellem de rigtige og dernæst melen omsætningsstigning
på 31 %.
lem alle indsenderne
minus den allerede
7. Philips eksporterede
i 1970 for 77 miludtrukne vinder.
lioner kroner.
De to heldige vil straks få deres transistor8. De første batteridrevne
Philips-vækkeradioer
overrakt,
og resultatet
bekendtgøure sendtes på markedet.
res i næste nummer af "Philiskopet".
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Philips Fotoklub i Eindhoven indbyder til en
international udstilling for professionelle og
amatører med priser på mere end 20.000
kroner
Philips Fotoklub i Eindhoven arrangerer
i
dagene 8. til 18. juni 1972 sin anden verdensudstill ing af fotografier,
"Fotomundi".
Den holdes i jubilæumssalen
i Philips Recreation Centre i Eindhoven.
Den første "Fotomundi"-udstilling
holdtes i
1969 og blev den største udstilling med deltagelse fra hele verden, der nogen sinde
var arrangeret her i Europa. Der deltog 1401
fotografer fra 54 lande med et samlet antal
på 3450 sort/hvide
fotografier,
1777 farvedias og 451 farvefotografier.
De bedste af
de indsendte arbejder fik udmærkelse eller
prisbelønning.
Udstillingen
blev set af mere
end 15.000 besøgende.
Denne enestående succes er årsagen til, at
Philips Fotoklub i Eindhoven allerede tre år
efter igen indbyder til udstilling og konkurrence. Alle kan deltage, såvel professionelle
som amatører, og "Fotomundi"
er ikke kun
for Philips-medarbejdere.
Der er mere end
20.000 kroner til belønning for de bedste
fotos og dias.
Har De lyst til at deltage, kan yderligere
oplysninger
og tilmeldingsblanketter
fås direkte
hos
"Secretariat
Fotomundi",
24
Wattstraat, Eindhoven, Holland.

TO 25 ARS JUBILARER
Fredag den 26. november: Fru Gerda Schultz,
Repax AIS. Reception kl. 10.30 i mødelokale C iclenagade.
Onsdag den 1. december: Direktør P. Friis,
Dansk Røntgen-Teknik
AIS. Reception
kl.
10.30 hos DRT, Rymarksvej 108.

Da H. Drejer fredag den 2. oktober overrakte
gaven fra kollegerne
til fuldmægtig
Børge Klemvig,
betegnede
han den som noget gammelt ragelse.
Det så dog ud til, at 25 års-jubilaren
var overmåde godt tilfreds, da han viste den ene af de to
antikke skåle frem for direktørerne
Egon Hansen
og H. Bertelsen. Der var ialt fem kinesiske antikviteter mellem gaverne, heraf en fra frokostholde!.
Fra personaleforeningen
mødte formanden,
K. Rosendahl, med to bronzelysestager,
og han takkede
samtidig
jubilaren
for indsatsen
i PAP, hvor han
var formand i fire år. Fra venstre ses et udsnit af
de mange gratulanter:
Sv. Førsterling,
Max Hansen, Bernstrøm
Pedersen,
Bente Sebber Larsen,
Karen Jeppesen, Preben Laudrup og Erik Nielsen.

TAK
Det var en stor glæde for mig, at så mange
ville være med til at fejre mit jubilæum.
Hjertelig tak til alle.
B. Klemvig
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9.

/,

Idekassens
belønningsudvalg
i foråret henved 6.500 kroner.

uddelte

10.

Sverige vandt de nordiske
sterskaber i Stokholm.

Philips-me-

11.

Personaleforeningen
PAP fejrede
jubilæum på "Kystens Perle".

12.

Direktør Max Poulsen fik af den hollandske ambassadør
overrakt Officerskorset af Oranje-Nassau
ordenen.

13.

Philips
Radio præsenterede
i august
måned sine sæsonnyheder på coasteren
"Philips-Monsunen"
.

14.

Bedriftslægen
opfordrede
medarbejderne til at spare sig selv og tage elevatoren.

15.

På den danske
Philips-organisations
vegne modtog direktør Windelin i september den eftertragtede
Loupart-pris.
Det var anden gang, Philips i Danmark
fik den tildelt.

25 års

Fru Tove Worms 25 års jubilæum
blev en rigtig
festdag. Gaver, blomster
og håndtryk bekræftede
den store popularitet,
hun nyder hos sine "kunder"
i hovedkassen
på Industrigården.
Erik Malkær
bragte en smuk hyldest fra kollegerne
og overrakte armbåndsur
i guld, transistorradio
og guldlænke
som gave. Fra personaleforeningen
PAP
mødte Preben Laudrup med parfume, og bag ham
ses et beskedent udsnit af de mange receptionsgæster, der mødte op i mødelokale
416 mandag
den 1. november - fra venstre: A. Pedini, Lolle
Sørensen, direktør H. Bertelsen,
Else Merete Pedersen, Wiwi Pedersen, Vagn Halberg, Elly Jacobsen og Christian Frederiksen.

TAK
Jeg knuste en tåre og var totalt overvældet
af gaverne og hyldesten. Når jeg kigger på
"klokken",
er jeg Iige ved at knuse een til.
Tak allesammen.
Tove Worm

GAGEUDBETALlNG
DECEMBER

I

Gageudbetaling
for funktionærer
sker normalt den sidste fredag i måneden. I december i år ville det sige, at det blev på nytårsaftensdag.
Da bankerne imidlertid
lukker kl. 14, har
personaleadministrationen
ændret udbetalingen, så den kan finde sted torsdag den 30.
december i bankernes aftenekspeditionstid.

TB-UNDERSØGELSE
Samtlige
Philips-medarbejdere
skal senest
tre måneder efter ansættelsen være undersøgt for tuberku lose.
Bedriftslægen
gør opmærksom
på, at såfremt nye medarbejdere
ikke inden for denne frist er blevet indkaldt til TB-undersøgelsen, bør de selv henvende sig til de
respektive sundhedscentre.

JULEFESTEN pA
INDUSTRIGARDEN

FROKOSTKONCERTI JENAGADE: Helsingfors Post- og Telegrafpersonales 3D-mands orkester havde i
forbindelse med en uges ophold i København fremsat ønske om at se en dansk virksomhed. Torsdag den
21. oktober besøgte de Philips og blev blandt andet vist rundt i kanalvælgerproduktionen i Jenagade.
Som tak kvitterede de med koncert for alle tre frokosthold.

SPORTEN
PHILIPS BOWLINGKLUB
TILSLUTTET UNIONEN
Medlemmerne kan nu deltage i såvel
Københavns- som Danmarksmesterskaber
Philips bowling klub blev for kort tid siden tilsluttet Københavns Bowling Union, KBU, og
har allerede placeret sig i unionskampene
med pæne resultater, både i hold og enkeltvis. En af fordelene ved tilslutningen
er, at
man kan deltage i såvel Københavns- som
Danmarksmesterskaberne.
Umiddelbart efter indmeldelsen
i KBU stillede Philips med to damehold i B-rækken. Der
er allerede spillet tre kampe, og vort 1. hold
ligger i sin afdeling
i spidsen med seks
points for sejr i samtlige kampe. 2. hold har
vundet to kampe og ligger med sine fire
points pænt placeret.
Men også i KBU's enkeltmandsturneringer
har vore damer klaret sig fint. I B-rækken
blev Elly Olsen nr. 2 med 1040 kegler efter
seks serier. I C-rækken blev Minna Møller
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SPORTEN
nr. 1 med 1068 kegler og med en anden
Philips-spiller,
Else Hansen, på andenpladsen med 998 kegler.
Vore bowling-spillere
deltager
desuden i
Firma Klubbernes
Boldspil
Union, FKBU's
turnering. Vort herrehold har vundet de hidtil spillede to kampe, og vi har også to damehold med pæne placeringer.
Men det er
endnu for tidligt at spå om slutresultatet.
Kurt Krog Andersen

PHILIPS-LØBET

1971

Præmieoverrækkelse
i foredragssalen den
23. november
Torsdag den 11. november holdt Philips Motor-orienteringsafdeling
sit første "Philipsløb" . Det bliver en årligt tilbagevendende
begivenhed. I år var deltagelsen begrænset
til klubberne
FAK, LAK, MK-61 og VW-S
foruden Phimo.
Præmieoverrækkelsen
finder
sted i foredragssalen på Prags Boulevard den 23. november.
Der var ialt 13 hold til start. Vinder af løbet
Phimo-formand Flemming Christensen sender en
af kørerne ud på "Philips-løbet" i Greve.

Personaleforeningen
PAP på Industrigården
holder i år sin julefest for børnene lørdag
den 18. december. Der vil ved denne fest på samme måde som de tidligere år - også
være adgang for funktionærernes
børn fra
Philips Lampe.

SPORTEN
i senior/junior
klasse blev Jann Runetz/
Søren Sørensen fra MK-61 med 51 strafpoints. I begynderklasse A og B vandt Mogens Nyvang/Jørgen Schmidt fra HMOK med
69 strafpoints.
Løbet afvikledes
i- Greve. Løbsiedeisen
bestod af Allan Frederiksen
(personalebutikken), Kaj Ole Mosander,
Stig Jeppesen,
Jens Kjærulff og undertegnede.
I begyndelsen af september trævlede vi alle hele området igennem, for at søge efter tilladelser
til at køre på folks private veje. Det lykkedes os at få samlet en snes stykker, så der
var mange sjove og spændende private områder.
Starten foregik fra Greve Hallen, hvor der
også var mål. Første vogn startede kl. 19.00,
og derefter gik det slag i slag med tre mlnutters mellemrum. Løbet var på ca. 55 km
og ruten, som deltagerne skulle gennemkøre
på 97 min., gik bI. a. gennem Mosede, Karlslunde, Karlstrup, Snoldelev, Tune og Kildebrønde tilbage til Greve Hallen.
Flemming Christensen

KOM I FORM
Nu er der ingen undskyldning
for ikke at
dyrke motion. Næsten alle Philips-medarbejdere kan i umiddelbar
fortsættelse
af dagens arbejde motionere
sig til en bedre
kondi i et af motionscentrene
- i Jenagade,
på Bredskiftevej
eller på Industrigården.
Træningen
foregår
på Industrigården
hver
mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag.
På
Bredskiftevej
og i Jenagade
trænes hver
mandag og onsdag.
Der vil være trænere til stede til at starte
træningen
ved arbejdstids
ophør - og så
fortsætter vi, til vi ikke kan mere. Det varer
ca. en time.
Erling Kjær

PHILIPS

TRYK

