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17. ARGANG

FORAN EN NY EPOKE
Af direktør S. A. Windelin

Direktør

S. A. Windelin.

Vore salgsresultater
i det år, som nu snart
er gået, har været bedre, end vi turde vente
ved sidste årsskifte.
Det skyldes dog delvis, at vi rider på en -inflationsbølge.
Forbruget her i landet er for stort;
og den
fremgang, vi og andre virksomheder
derved har opnået i forbrugersektoren,
ville
vi - ud fra en langsigtet betragtning - hellere være foruden, hvis vi så til gengæld
kunne slippe for inflationens
skadelige følgevirkninger.
Også fra en erhvervsmæssig
synsvinkel var
den alt overskyggende
begivenhed
i 1972
jo i øvrigt vælgernes
stillingtagen
til EF.
Selvom
meningerne var delte, kan tilhængere og modstandere
forhåbentlig
nu forenes i bestræbelserne
på at udnytte de
gode sider ved medlemsskabet.
Men en
ting må vi allesammen
holde os for øje:
Det vil være katastrofalt,
hvis vi forsøger
at tage forskud på de muligheder, som EFmedlemsskabet
efterhånden
kan byde på.
Jeg tror, en sådan advarsel er påkrævet. Vi
danskere er som bekendt tilbøjelige
til at
tage forskud på glæderne; og man må frygte, at denne tilbøjelighed
vil blive forstærket, når talen er om fremtidsmulighederne
inden for EF - efter en debat, der ikke sondrede skarpt mellem i dag og i morgen.

JULEKONKURRENCEN
Se side 4

Såvel tilhængere som modstandere kan føle
sig fristede til at kræve morgendagens muligheder virkeliggjorte
i dag. Og resultatet
vil da antagelig blive, at de slipper os af
hænde!
Inden for selskabets egne rammer var den
mest markante begivenhed i 1972, at Centrallageret i Glostrup, endnu tidligere end oprindeligt planlagt, overtog alle sine funktioner, og at lagrenes udflytning
gjorde det
muligt at samle næsten alle vore salgsaktiviteter
i bygningskomplekserne
på Amager. På den måde er der skabt bedre forudsætninger for såvel varedistributionen
som
den personlige kommunikation.
Men det bør
understreges,
at dette ikke er sket på bekostning af de forskell ige hovedaktiviteters
identitet ud ad til. Jeg tænker her specielt
på det ny bifirma, Philips Elektronik-Systemer A/S, som bliver etableret
1. januar
1973 med afdelinger for Audio-visuelle
Systemer, Industri og Forskning samt MedicoSystemer, de to sidstnævnte til afløsning af
Salgsafdeling
Industri
og Dansk RøntgenTeknik A/S. Det er ikke en centralisering
af salgsaktiviteten,
der finder sted, men en
koordinering.
Vender vi blikket fremad, er det især tankerne om Økonomisk demokrati",
der optager
sindene:' Endnu er standpunkterne
ikke af(fortsættes

side 2)

En ridse i printspolen
ændrer forholdene
omkring
varicap-dioderne
på bagsiden, så de ikke nødvendigvis skal udskiftes.
Den ide indbragte fru Ruth
Christiansen
en stor kontant præmie.

GOD IDE GAV
2.500 KRONER
Montrice
belønnet
penge

i kanalvælger-produktionen
blev
for et forslag, der sparer tid og

Montrice fru Ruth Christiansen,
Philips Radio A/S, var lykkeligt overrasket, da hun fredag den 24. november af underdirektør
C.
Hermann fik anerkendende ord og en belønning på 2.500 kroner for et forslag,
hun
havde sendt til ldekassen.
Ruth Christiansen,
som arbejder i kanalvælgerproduktionen,
syntes, at der blev skiftet
for mange varicap-dioder
i V7-kanalvælgeren. Hun fandt da på at ridse i en printspole,
hvorved udfaldet af defekte varicap-dioder
faldt betydeligt.
Samme
dag
uddelte
belønningskomiteen
yderligere
to præmier:
Eric Madsen, .Reklameafdelingen,
Philips Radio AIS, fik 75
kroner for sin ide om at placere et "vejviserskilt" på 2. sal i bygning E, så de mange
gæster lettere kan finde udgangen. Og Kurt
Olsen, afdeling AP, Philips Radio AIS, fik
150 kroner for sit forslag om en ramme til
beskyttelse af trykknapperne
til lys i bygning
B. 3. sal.

DEN NYE PHILIPS-CENTRAL,
der skal betjene selskaberne
i Jenagade fra 8. januar, afprøves af telefonmester Max Andreassen (t.h.) og de to hollandske montører, H. de Voogd og H. Krauwel (t.v.), der har
stået for installationen.
(Læs mere herom på side 2).

FORAN EN NY EPOKE
fortsat fra side 1
klarede, hverken i befolkningen,
inden for
organisationerne
eller
i Folketinget.
Men
uanset om man nu synes, at sagen er kommet lidt for hovedkulds på dagsordenen, eIler man allerede er fortaler
for en af de
fremlagte skitser, må man vel regne med, at
der kommer en lovgivning på dette område
i løbet af det kommende år, og at en sådan
lovgivning vil gribe stærkt ind i erhvervslivets forhold.
Ud fra et erhvervssynspunkt
må vi håbe,
at denne lovgivning hverken kommer til at
virke inflationsfremmende
gennem prisstigninger eller konkurrencehæmmende.
Hvilke
økonomiske følger den i øvrigt kan få for
vor egen virksomhed
og erhvervslivet
som
helhed, skal jeg ikke diskutere her. Det er
for resten heller ikke muligt at udtale sig
med sikkerhed
derom på det foreliggende
grundlag.
Alt for mange spørgsmål
står
endnu ubesvarede.
Men som virksomhedsleder må man selvfølgelig
være optaget af,
hvordan de reformer, regeringen har planer
om, vil påvirke de bestræbelser,
som allerede er i gang, på at fremme det industrielle
demokrati,
"nærdemokratiet"
på arbejdspladserne.
Som De ved, er vor virksomhed
stærkt engageret i disse bestræbelser,
der har fuld
støtte fra ledelsens side. Vi anser nærdemokratiet for fremtidens
ledelsesform,
som
sikrer den enkelte afgørende indflydelse på
sin egen arbejdssituation
og dermed mere
tilfredsstillende
arbejdsvilkår.
Indføres der
nu ved loven
eller -anden form for økonomisk demokrati, vil dette straks stille os over
for den vanskelige opgave at give de nye
bestemmelser
et reelt indhold. Skueretter
skader mere, end de gavner.
Ved' dette årsskifte står vi foran en ny epoke, der rummer mange og store udfordringer,
internationalt
såvel som i det nære samarbejde. Det afhænger først og fremmest af
vor egen dygtighed og gode vilje, om de
foreliggende
muligheder
skal blive udnyttet
til fælles gavn og glæde.
På direktionens
vegne siger jeg Dem tak
for aktivt samarbejde i 1972 og ønsker Dem
og Deres familie et godt nyt år.

JUBILÆUMSHILSEN
PÅ 10.000 KRONER
Gave fra direktionen til det jubilerende
samarbejdsudvalg i Philips Radio A/S
Ved det jubilerende samarbejdsudvalgs møde nr. 200 fredag den 17. november overrakte direktør S. A. Windelin på direktionens
vegne en check på 10.000 kroner til fællestillidsmand Sv. Loft, som er det medlem, der
længst har haft sæde i udvalget. Det er helt
overladt til udvalgets bestemmelse, hvad
pengene skal bruges til, blot det har blivende værdi og kan være til glæde for de
flest mulige.
Samarbejdsudvalget har endnu ikke besluttet sig, men er gået i tænkeboks.

NY CENTRAL
TIL JENAGADEOMRÅDET
cr~:r), ;.)- J.
Ved opringning mellem Industrigården
trecifrede lokalnummer

og Jenagade skal man dreje O før d'et

AS 6111 besvares af de nye borde og stilles
videre til lokaltelefoner
i Jenagade.
For telefoneringen
indenfor
sker den ændring, at man ved opringning fra Industrigården til Jenagade - eller omvendt - først skal
dreje O, derpå vente på ny summetone og så
dreje det trecifrede lokaltelefonnummer.
Opkald mellem to telefoner
på Industrigården eller mellem to telefoner i Jenagade afvikles som hidtil ved blot at dreje det trecifrede nummer.
Yderst til højre fru Lydia Stensgaard og fru Inge
von BOlow ved de nye telefonborde,
der betjener
selskaberne
i Jenagade. De fire borde i baggrunden dækker selskaberne
på Industrigården.

Mandag den B. januar tages en ny telefoncentral i brug. Den skal betjene Philips-selskaberne i Jenagade. Samtidig ændres lokal-telefonnumrene
for Repax, der hidtil har
ligget mellem BOD og B99 til ledige numre
mellem 400 og 500. Lokal-telefonnumrene
for Philips Radio og Philips Elapparat, der
ligger mellem 400 og 699, bevares stort set
uændrede,
og der sker heller ingen forandring af telefonnumrene
Asta 6515 (Philips Radio/Philips
Elapparat) og Asta 6111
(Repax) .
Overflytningen
af Jenagade-selskaberne
til
den nye telefoncentral
sker som en konsekvens af det stærkt forøgede behov for 10kalapparater, der er opstået gennem det sidste par år på grund af udbygningen af Philips-Electrologica
A/S samt overflytningen
af
Dansk Røntgen-Teknik A/S og Afd;lingen
for
Audio-visuelle
Systemer. Den gamle central,
der er på 700 numre, kan ikke udbygges. Efter forandringen
bliver der plads til yderligere 300 telefoner på Industrigården.
To afdelinger mere ind under
den gamle central
I februar kobles telefonerne for Philips Elektronik-Systemer
AIS, Afdeling
for Audiovisuelle Systemer, ind under Asta 2222 på
den gamle
central,
og telefonnummeret
SU 2333 nedlægges. I marts følger samme
selskabs afdeling for Medico-Systemer
efter,
men her beholder
man telefonnummeret
Asta 2260. De nævnte afdelinger
har siden
indflytningen på Industrigården
haft hvert sit
lille KTAS-omstillingsbord,
fordi der ikke var
plads til numrene i den gamle central.
Den nye central er den nyeste type fra Philips Telecommunicatie
i Hilversum, Holland.
Det er den første af denne type, der opstilles i Danmark, og den placeres i et rum ved
siden af foredragssalen
på Industrigården.
To nye telefonborde - også af Philips fabrikat - der betjener den nye central, og som
besvarer
alle opkald fra byen, opstilles
i
samme rum som de fire borde, der betjener
den gamle central.
Telefonering ud af huset ingen ændring
- H~ilke følger får disse ændringer for telefoneringen inden for og uden for Philips?
- For telefonering
ud af huset sker der ingen ændring, oplyser
civilingeniør
Swenn
Poulsen fra Philips Telekommunikation.
Og
ved kald udefra vil der til februar blot ske
den forandring, at man skal kalde Asta 2222
i stedet for SU 2333. Opkald til AS 6515 og

Den hvide knap
Den hvide knap på telefonen kan fortsat benyttes til at kalde en lokaltelefon
under en
bysamtale, også selvom
denne lokaltelefon
er under den anden central. Derimod kan bysamtaler
ikke overføres til en lokaltelefon
under den anden central.
Den eneste telefon
i Jenagade, der ikke
overføres til den nye central, er personalebutikkens,
der beholder
sit lokalnummer,
366, under Asta 2222. Omvendt får telefonbordet på Industrigården
lokalnummer
444
under den ny central. På dette nummer bestiller man fra telefoner under den ny central sine udlandssamtaler
og lign.

OPl YSNINGER
Til SKATTEVÆSENET
Inden længe vil selvangivelsen
dumpe ind
gennem brevsprækken,
og dermed begynder
skatte opgørelsen for året 1972.
I lighed med tidligere år modtager De to kopier af oplysningssedlerne
om Deres indkomst. Den ene er beregnet til Deres eget
brug. Den anden vedlægges selvangivelsen.
Personalekontorer
og sekretariater
vil have
afsluttet udsendelsen af oplysningssedlerne
senest fredag den 19_ januar.

PHILlPS-VETERANERNE

pA

CENTRALLAGERET:

Tirsdag den 28. november holdt "Philips
Veteran
Klub" sit sidste møde i år. Den hyggelige
sammenkomst
foregik
på Centrallageret
i Glostrup,
hvortil underdirektør
Arne Echart bød velkommen
og fortalte
om opførelsen
og den daglige
drift.
Med indflytningen
mellem jul og nytår af Repax'
lager vil Centrallageret
være fuldt etableret.
Herover ses veteranerne
under rundgangen i en af lagerhallerne.

o

SA KOM VCR
På 16 kurser rundt i landet har Philips Radio A/S undervist 300 forhandlere og, 225 farve-tv teknikere i brugen af den nyeste form for underholdningselektronik, Video Cassette
Recorderen
Den 1. december sendte Philips Radio A/S
den Video Cassette Recorder på markedet,
der har været talt og skrevet så meget om
de sidste par år, men som først nu er i handelen. Denne nyeste form for underholdningselektronik
går under betegnelsen VCR.
Video Cassette Recorderen
N 1500 koster
næsten det samme som et farve-tv, 7.500
kroner, og kassetter med en spilletid fra 30
til 60 minutter koster fra 250 til 390 kroner.
N 1500 kan tilsluttes et almindeligt tv-apparat og optage og gengive både i farver og i
sort/hvid. Ved hjælp af et tænd/sluk ur optager den et program, uden at man selv er
til stede. Og sidder man og ser "Den gyldne
pil", kan man ved hjælp af den indbyggede
tv-tuner samtidig
optage sit svenske eller
vesttyske favoritprogram,
for at afspille det
bagefter. Man kan naturligvis
også optage
et program samtidig med, at man ser det.
VCR-systemet er udviklet af Philips og ved
introduktionen
akcepteret af så mange elektronikproducenter
i Europa, at man allerede
fra starten kan tale om en europæisk standard. Den samme kassette vil altså kunne
indspilles på en maskine og afspilles på en
anden, uafhængig af fabrikat.
Da Video Cassette Recorderen er en nyskabelse, har Philips Radio A/S gennemført en
omfattende uddannelse af teknikerne
i selskabets egen serviceorganisation
og af forhandlerne. Fra slutningen af oktober til begyndelsen af december er mere end 300 af
forhandlernes
salgspersonale
og 225 farve-tv
teknikere
blevet undervist i anvendelse og
teknik på 16 møder i Middelfart, Arhus, Aalborg, København og Mogenstrup.

Underdirektør
J. Grunnet (t.v.) og ingeniør H. Lund Jessen,
arbejdere,
lykønsker 25-års jubilaren
og hans frue.

EGON

JENSENS

der overrakte

gaven fra

kolleger

og med-

o

25 ARS JUBILÆUM

- Inden for begrebet lys er navnet Egon Jensen kendt og respekteret også ud over landets grænser. Det hylder vi Dem for i dag,
og samtidig vil vi sige tak for et godt samarbejde og for, at De har evnet at videregive
Deres erfaring og viden til Deres medarbejdere, sagde ingeniør H. Lund Jessen i sin
lykønskningshilsen
til
overingeniør
Egon
Jensen på 25-års jubilæumsdagen,
fredag
den 1. december,
i Philips
Lampe A/S.
Mange kolleger og medarbejdere
var mødt
op for at gratulere,
og imellem de talrige
receptionsgæster
sås bI. a. direktør Ib Ovesen, Lysteknisk Selskab, direktør E, 0rnbo,
Elfo, direktør K. B. Mikkelsen, Kemp & Lauritsen, overingeniør
E. Dalgaard, NESA, og
arkitekt
Jesper Tøgern. Der var bI. a. hilsener og gaver fra koncerncentret
i Eindhoven, fra de skandinaviske
Philips-selskaber og fra Lysteknisk Laboratorium,

~~

Et antikt engelsk barometer
var et af Egon Jensens største ønsker. Det blev indfriet med gaven
fra kolleger
og medarbejdere,
og her fremviser
jubilaren
det for direktionen,
der også var mødt
frem for at gratulere.

TAK
Mit jubilæum blev en dejlig fest, som jeg ønsker at bringe alle, der glædede mig på dagen, en stor tak for.
Egon Jensen

OU-NYT

Tillidsmændene
fra armaturfabrikken
i Tårnby,
R. Valdsgaard
og fru Rosa Olsen, repræsenterede
deres klubber og mødte med en stentøjsbjørn.
Fra
TL-klubben kom J. Steen Jensen med en hilsen.

FRA JENAGADE

Mere effektiv konsulentbistandl til organisationsmæssige ændringer i Philips
Radio A/S drøftet på konference den,7. december med repræsentanter fra LO
og Teknologisk Institut
Philips Radio's VCR-team foran busen, der transporterede 12 Video Cassette Recordere og farve-tv
rundt til forhandlermøderne:
Fra venstre
Helge
Svendsen, Poul Erik Bech og Jørgen Sommerfeldt.

SKATTEKORTET
BØR AFLEVERES OMGAENDE
Skattekortet
for 1973 er nu udleveret
fra
samtlige kommuner, men ikke alle Philipsmedarbejdere har husket at aflevere det til
personalekontoret
eller sekretariatet.
Sidste frist for aflevering er fredag den 5.
januar. Kommer kortet senere, vil det være
nødvendigt at trække 40 % af Deres januarindtægt, og vel at mærke uden at tage hensyn til Deres skattefri fradrag.

På samarbejdsudvalgets
jubilæumsmøde
i
Philips Radio A/S i november var organisationsudviklingen
til debat. I forbindelse
hermed nævntes et initiativ, der skulle resultere
i en mere effektiv og hensigtsmæssig
konsulentbistand
til de organisations-,
produktog ledelsesmæssige
ændringer, der er i gang
inden for produktionssektoren.
Det skulle tillige vurderes, om anvendte metoder og opnåede resultater
kunne gøres tilgængelige
og brugbare for andre afdelinger hos Philips
og i virksomheder
udenfor.
På en konference torsdag den 7. december
blev dette initiativ diskuteret. Deltagere var
arbejdernes
repræsentantskab,
værkstedsfunktionærernes
sektionsbestyrelse
og fremdriftsgruppen
samt konsulenter fra Teknolo-

gisk Institut. LO var repræsenteret
ved konsulent Poul Erik Schmidt. Direktør Orth, tidl.
Arbejdsgiverforeningen,
nu Dansk Management Center, havde også ønsket at deltage,
men måtte sende afbud i sidste øjeblik.
Konferencen blev af deltagerne vurderet som
meget positiv. Man nåede ikke frem til en
endegyldig aftale, men resultaterne
vil blive
fulgt op af fremdriftsgruppen,
således at der
snarest kan tages stilling til den videre behandling.
.

GAGEUDBETALlNG

I 1973

Gageudbetaling
til funktionærer
sker i 1973
- som hidtil - den sidste freåag i måneden,
helt uden undtagelser.

FIN BORDTENNIS-START

BYT BOLIG I FERIEN

Afdelingen håber snart at få spilletrøjer
Efter kun halvanden måneds eksistens kan
vi konstatere,
at idrætsforeningens
nystartede bordtennisafdeling
har fået en fin start.
Rent spillemæssigt
er det gået langt over
forventning.
Første-holdet
har vundet alle
sine kampe, og det gælder også for vore damer og vore old boys. Derimod kniber det
for vort andet-hold. Her mangler vi nogle enkelte stærke spillere.
Mon der ikke går nogle spillere rundt omkring i afdelingerne og gemmer sig? Dem vil
vi glæde os til at se, så de spillere, vi har,
kan få konkurrence.
Vi har udmærkede lokaler at spille i.
Vi håber snart at få nogle spilletrøjer,
så vi
kan præsentere afdelingen ordentligt, når vi
skal ud at møde vore modstandere i kamp.
Har De lyst at være med til bordtennis, kan
De melde Dem til undertegnede
på lokal
697.
Pehr Olsen

Philips-ansatte
i vest-europæiske
lande tilbydes mulighed for billig sommerferie
Sidste
sommer
byttede
Philips-familier
i
England og Holland lejlighed eller hus i en
14-dages periode og holdt dermed ferie på
en ny og billig måde. Det blev en succes,
ikke mindst fordi de ferierende
levede midt
i kollegers daglige miljø og ikke følte sig
som turister.
Denne mulighed tilbydes nu Philips-ansatte
i alle vest-europæiske
lande. Har De lyst til
at gøre brug af den, skal De sende oplysninger om Deres adresse, antal sengepladser De selv disponerer
over, ferietidspunkt
og hvilket sted De ønsker at rejse til. Kort
tid efter modtager De navn og adresse på
den byttemulighed,
der findes, og De indleder så selv korrespondancen
og aftaler
alle de praktiske arrangementer,
Bytteordningen
er gratis. Er De interesseret,
kan De melde Dem til Mr. Paul Weyts, Vorselaarstraat
9, Eindhoven, Holland.

BANKO-SPIL

I ARHUS

Fredag den 1. december holdt Personaleforeningen Philips Jylland et banko-spil i kantinen i Århus. Det blev yderst vellykket, ikke
mindst på grund af den store tilslutning.
Der
var 62 deltagere, og det er næsten 100 procent fremmøde.
S. E. Christiansen
vandt tre gevinster. Han
løb både med to svinekamme og 1 kg kaffe.
Efter spillet blev der serveret en dejlig skipperlabskovs, som fru Axelsen og fru Nielsen
havde tilberedt.
Ekstraspillet
om gaverne fra Philips
indbragte 294 kroner, som går til velgørende
formål.
,
Den næste sammenkomst i Århus finder sted
onsdag den 17, januar. Her er Philips-Electrologica AiS vært for en aften, hvor medlemmer med pårørende kan møde frem for
at høre, hvad der sker i denne afdeling,

JULENS FESTER OG ANDESPIL har som tidligere
år samlet mange medarbejdere.
Herover er det
Kvindernes Klub i Jenagade, der fester med mere
end 200 børn.

JULEKONKURRENCEN
499 deltagere i "Philiskopet"s
konkurrence
"Fup eller fakta om Philips i 1972"
Torben Hansen på salgskontoret
i Philips EIapparat AIS blev udtrukket som den første
af præmievinderne
i .Phtliskcpet"s julekonkurrence, og han valgte den nye kassette
båndoptager N 2211. Torben Hansen havde
udfyldt kuponen
rigtigt, det vil sige, at der
var blanke felter under nr. 1, 9 og 10,
Derefter blev der trukket lod blandt samtlige
indsendte løsninger, uanset om de var korrekt udfyldt. Her vandt fru Birgit Nielsen fra
hullestuen
i Philips-Electrologica
A/S, som
valgte en transistorradio
Party. Fru Birgit
Nielsens kupon var i øvrigt også korrekt udfyldt.

NORDISK KURSUS
Philips-koncernens
internationale
træningskurser nu også i de nordiske lande
Som led i Philips-koncernens
træning
af
medarbejdere
i ledende funktioner har man
i 1972 gennemført et kursus med deltagelse
fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Sådanne kurser er tidligere
holdt i en række
af de større europæiske lande.
Kurserne går under betegnelsen "Octagon"
(ottekant),
og det første nordiske Octagon
startedes med to hold a hver otte personer
på en 14-dages konference i Oslo i foråret.
Der fik gruppen overdraget at tilrettelægge
og gennemføre
en undersøgelse
af nogle
forhold inden for service-området.
Resultatet
blev nedfældet i en fyldig rapport, som man
drøftede ved en paneldiskussion
i København, hvor de nordiske
Philips-direktioner
var til stede sammen med repræsentanter
for den hollandske kursusledelse,
som bI. a.
talte medlem af korcernledelsen,
Raad van
Bestuur, hr. L, J. Wijns.
De danske deltagere
i Octagon-kurset
var
Aa. Danielsen, Philips Lampe, Kurt Jensen,
Philips Elapparat, K. Moselund, Phllips-Electrologica og K. Rosendahl, Salgsafdeling
Industri,

SERVICECENT.ER I ESBJERG
Koncentration
ved banko-spillet:
Fra venstre
L.
Jacobsen, J. Sørensen, S. Wand og fru Axelsen.
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Fru Birgit Nielsen og Torben
præmierne
i julekonkurrensen
Philips Radio AlS.

Hansen får overrakt
af Poul E. Bech,

Nu ialt syv S-Lagre - Repax er snart
landsdækkende
Onsdag den 15, november holdt Philips sit
indtog på Vestkysten.
Det skete med åbningen af et servicecenter
'or faghandelen
på østre Industrivej
i Gjesing, der ligger i
udkanten
af Esbjerg,
Det omfatter
såvel
S-Lager som værksted.
Med etableringen af servicecentret
i Esbjerg
er Repax snart landsdækkende.
De øvrige
centre ligger i Aalborg, Århus, Haderslev,
Odense, Ringsted og København,
Servicecentret
i Esbjerg ledes af Kaj Sørensen, som tidligere
har været på Salgskontoret i Philips Radio, og arbejdet på serviceværkstedet
varetages
af servicetekniker
E,
Breckling.
Kaj Sørensen (t.v.) præsenterede
servicecentret
i
Esbjerg for mange gæster på åbningsdagen
den
15. november. Her ses han sammen med Børge
Gøtz, Repax Als, der har det daglige ansvar for
alle centrene.
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