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22. ÅRGANG

GULD TIL PHILIPS
Philips' første-hold vandt KFIU's håndboldturnering.
læs mere side 4.

ØNSKER EN
UDBYGGET
KONTAKT
De to genvalgte bestyrelsesmedlemmer, John Jensen og A. Pedini, opfordrer til en øget meningsudveksling
og lægger udspillet hen til klubber og
personaleforeninger
Hver mandag holdes der morgen møde i Elapparat, hvor afdelingens aktiviteter planlægges i store træk.
Deltagerne i disse møder er (fra venstre) Vagn Kjettrup Andersen, C. O. Hessellund, Jørn Slot, Warny
Kofod og Kurt Jensen. Her er det PM-motoren til den nye vaskemaskine ,,808", der diskuteres.

PHILIPS ELAPPARAT
UNGT
SELSKAB I RIVENDE UDVIKLING
På fem år har selskabet - der tæller 20 medarbejdere - tredoblet omsætningen
Philips Elapparat A/S er på flere måder et
ungt selskab. Det har unge medarbejdere
med nye tanker og utraditionelle
måder at
gribe opgaverne an på. Og det markedsfører
produkter, der er up to date.
Det er heller ikke mange år siden, Philips
Elapparat AIS blev selvstændigt. Ganske vist
brev der allerede i 1939 oprettet en salgsafdeling for små-apparater
under Hovedselskabet. Den tog sig af markedsføringen
af de
allerførste
Philishave-modeller
og dynamolygten Philidyn. Men det var først i slutningen af tresserne, at denne salgsafdeling
fik
status som bifirma.

100 forskellige produkter i Elapparats
program
Varesortimentet
var meget beskedent i starten. Shavere,
højfjeldssole
og infraphiler
lagde grunden til det Elapparat, vi kender i
dag. Senere kom husholdningsartiklerne
og
de hårde hvidevarer til. Igennem den sidste
ti-års-periode
er der udviklet så mange nye
produkter, at der i dag findes ca. 100 forskellige artikler i Elapparats program.
I starten var der bare fem medarbejdere
i
Elapparat's salgsgruppe - i dag er der 20,
som varetager markedsføringen
af de mange
produkter.

De er helt "deres egne"
Går man ind gennem svingdørene på anden
sal på Industrigården,
hvor Elapparat-folkene
bor, er der på en eller anden måde ander-

ledes. De har kun boet få mån~e.cPå
Industrigården - og er helt "deres egne". Og det
bli'r de forhåbentlig
ved med at være. De
åbne døres politik er fremherskende.
God
kunst og en i øvrigt smagfuld udsmykning
gi'r et vældigt godt indtryk fra starten. Et
indtryk, der absolut bli'r bekræftet ved et
nærmere bekendtskab med teamet, der udgør
Elapparat.

2.200 Elapparat-forhandlere

over hele landet

Det er ikke bare tom snak: De har altid travlt
i Elapparat.
Der skal også en god arbejdsindsats
til, når
20 medarbejdere
skal servicere
2.200 EI(fortsættes

side 2)

De blev genvalgt. Smed John Jensen og
afdelingschef
A. Pedini er begge glade over,
at de fik deres mandat bekræftet.
De to
første år har været en læretid for- dem, og
nu føler de sig bedre rustede til at varetage
deres kollegers interesser i bestyrelsen for
Philips Industri og Handels AIS.
Valget, der foregik ved brevafstemning
i dagene fra 3. til 9. marts, blev afviklet med
en stemmeprocent
på 74,2. Det ligger ganske
vist 13 procent under det første valg i oktober 1974, men skyldes sikkert hovedsagelig ændringen fra personlig stemmeafgivning
på et valgsted til den nu gennemførte brevafstemnings-form.
Sammenlignet
med andre
kendte stemmeprocenter
var tilslutningen
absolut pæn.

Funktionærer

stemte på timelønnede

John Jensen fik 29 procent af de afgivne
stemmer og A. Pedini 26 procent. Tilsammen
altså mere end halvdelen. Resten fordeler
sig mellem Vanda Jensen, Edith Faurholt og
Peter Afzelius. Det er interessant at bemærke, at der er afgivet flere stemmer på de to
timelønnede
kandidater tilsammen,
end der
er timelønnede
medarbejdere.
Der er altså
(fortsættes

side 2)

Pedini og John Jensen diskuterer dagsordenen til næste bestyrelsesmøde i Philips Industri og Handels A/S
l

UDBYGGET KONTAKT
(fortsat

fra side 1)

stemt på tværs af de traditionelle
begreber:
Timelønnet medarbejder/funktionær.
I suppleantvalgei
delte Sv. Loft og Swenn
Poulsen stemmerne ligeligt imellem sig. Sv.
Loft fik dog flest og blev dermed stedfortræder for John Jensen.

John Jensen:

Salgskontoret er en vigtig funktion i selskabets dagligdag. Her ta'r man imod ordrer fra forhandlerne og
besvarer spørgsmål om produkterne, såvel Ira forbrugere som forhandlere. Johs. Timmermann, som her
er i gang med at telefonere, er leder af ordrekontoret, der tæller i alt fire medarbejdere. De øvrige er
Tonny Schmidt og Jette Ovesen, som ikke kom med på billedet, samt Helle Weimar, der her ses i samtale med produktassistent Torben Seierø.

ELAPPARAT ...
(fortsat

fra side 1)

apparat-forhandlere
spredt over hele landet.
Heraf besøges 1.200 af Philips egne sælgere
- seks i alt. De øvrige 1.000 forhandlere
betjenes gennem de store indkøbskæder inden for el- og isenkrambranchen, som chefen
for Elapparat,
Kurt Jensen, sammen med
salgschef C. O. Hessellund har kontakten til.

Det fremgår tydeligt, at alle i Elapparat arbejder meget selvstændigt.
Med så få medarbejdere
er det en nødvendighed
at uddelegere arbejdet så meget som overhovedet
muligt. Alle får chancen for at vise, hvad de
du'r til. At det er en god ide, er der ingen
tvivl om. Men trods travlhed og massevis af
opgaver har man været i stand til at bevare
den hyggelige omgangstone og kontakten med
hinanden.

Ure, solarier, mixere, hårtørrere
Det er sjove produkter, man markedsfører.
Og der kommer hele tiden nye til: Ure, solarier, mixere, hårtørrere,
vaskemaskiner
og
hvad ved jeg. De skal introduceres
på en
eller anden måde. Det ta'r produktfolkene
sig
af, henholdsvis Warny Kofod for de hårde
hvidevarer og Jørn Slot for de resterende
produkter.
Introduktionen
af et nyt produkt foregår i et
snævert samarbejde med reklamechef
Vagn
Kjettrup Andersen. Han sørger for plan- og
tilrettelægningen
af alt brochuremateriale,
annoncer, forhandler-kampagner,
udstillinger
etc. Dekoratør Finn Svendsen står for den
praktiske side af sagen med opstilling af reklamemateriale
i butikkerne, men har samtidig ansvaret for de flotte stande, når EIapparat er repræsenteret på en udstilling.

ELAPPARAT

Ole Knudsen er produktansvarlig for vaskemaskiner og tørretumblere i Elapparat's program. Her
checker han og William Brinckmann lister over
waggon-leverancer til forhandlerne. .
.

PÅ

Scan Fair - isenkræmmernes
indkøbsmesse - er en årlig tilbagevendende
begivenhed. I år fandt udstillingen sted
fra 6. til 8. marts i det nye Bella
Center. Og Elapparat's
stand - på
100 m' - blev besøgt af en masse
mennesker. Der var flere nyheder på
programmet,
men den mest sensationelle var nok den nye vaskemaskine
,,808". Den er forsynet med en PMmotor, der gør det muligt at variere
hastigheden ved centrifugering
fra 120
til 750 omdrejninger
i minuttet. Dette
sikrer, at tøjet centrifugeres ved netop
den hastighed, der passer bedst. Her
demonstrerer
produktchef
Wal'nY Kofod den nye vaskemaskine for (fra venstre) C. O. Hessellund, konsulent Jørgen T. Schmidt og konsulent Bjarne
Christensen.

seAN

FAIR

Beskæftigelse

og trivsel

.Phlliskopet"
har snakket med de to genvalgte bestyrelsesmedlemmer.
John Jensen siger: - Først en tak for den
tillid, der er vist mig. Den er jeg meget glad
for. Når man tager i betragtning,
at bestyrelsesrepræsentationen
ikke mere har nyhedens interesse, synes jeg, at det var en
pæn stemmeprocent.
Det vil fortsat være mit mål at gøre den
bedst mulige indsats for, at vi får en god og
stabil beskæftigelse,
og at trivslen
stadig
udbygges. Det er noget af en balancekunst
at finde ud af, hvad der hører hjemme i bestyrelsen, og hvad der skal behandles andre
steder. Det ligger naturligvis fast, at alt, hvad
der hører ind under samarbejdsudvalgenes
og klubbernes domæne, skal blive der. De
daglige problemer løses nu engang bedst i
samarbejdet på det lokale plan.
Såfremt man ikke føler, der kommer nok
oplysninger
gennem de udsendte referater,
vil jeg være glad for at blive spurgt. Det er
svært for mig at vide, hvad man ønsker oplyst; men jeg ønsker absolut den størst mulige åbenhed. Og ønsker man at mødes med
os, er jeg mere end villig til at komme til
stede.
At der til de timelønnede kandidater er kommet en del stemmer fra funktionærerne,
betragter jeg som glædeligt. Det er dejligt, hvis
det betyder, at skellet mellem de to grupper
er ved at udviskes. Jeg tager det som en
forpligtelse
til at varetage samtlige
medarbejdergruppers
interesser,
slutter
John
Jensen.

Pedini: Forskellig opfattelse
repræsentationen

af bestyrelses-

A. Pedini siger: - Når stemmeprocenten
denne gang var 74 mod 87 for to år siden,
mener jeg, det kan skyldes to ting: Den
ændrede valgprocedure,
og at flere har mistet troen på værdien af at have medarbejderrepræsentanter
siddende i selskabets bestyrelse.
Ved at læse indlæggene
i .Phlllskopet'ts
valgekstra bemærkede jeg, at der findes flere
forskellige
opfattelser
af, hvad det hele
egentlig går ud på. Disse uklarheder kunne
måske være undgået, hvis man havde holdt
et kandidatmøde ligesom i 1974. Jeg anser
det derfor for en af mine opgaver, at medarbejderne får lejlighed til at få afklaret, hvad
medarbejder-repræsentanternes
opgaver er.
Det kan ske på forskellige
måder. For eksempel ved interview
i .Phlllskopet",
og allerhelst - ved, at vi får en direkte kontakt.
Både John Jensen og jeg selv vil stille os
til rådighed i forbindelse med generalforsamlinger og debatmøder i klubber og personaleforeninger.
Jeg vil slutte med at sige tak for det mandat, jeg har fået. Det vil blive benyttet til, at
vi som ansatte får den størst mulige indflydelse på de beslutninger, der skal træffes
på dette niveau, slutter A. Pedini.

I

KORT NYT

om Philips
• Philips Telekommunikation
har solgt yderlige fire telefoncentraler
af den type, der
sidste år blev leveret til KTAS. De skal leveres til Københavns Belysningsvæsen
og
FDB's hovedkontor
i Albertslund
samt Den
Danske Bank, som har købt to centraler, den
ene til bankens hovedsæde, den anden til
EDB-afdelingen.
• Nu skal EDB-nettet hos SAS til at arbejde
hurtigt. Philips Telekommunikation
har netop fået en ordre på et antal "basisbåndmodems". Et "modem"
er en elektronisk
enhed, der kan tilpasse en computers signaler,
så de kan sendes over det offentlige telefonnet. Anlægget skal tilsluttes computeren på
hovedkontoret
og kan afsende
op imod
150.000 karakterer
pr. sekund til f. eks.
Københavns Lufthavn i Kastrup.
• Philips Lampe har udviklet et nyt vejbelysnings-armatur
efter ønske fra Stadsarkitektens kontor i København. De første er
allerede ophængt på Langebro.
• Philips har længe forsket i solenergi. Og
nu kan de første solceller leveres fra Miniwatt. De kan bruges til at forsyne f. eks. en
lysbøje med strøm.
• Philips Data Systemer har fået sin første
ordre i forbindelse med det landsomfattende
datanet, som de danske kommuner er ved at
opbygge. Den drejer sig om terminaludstyr
til Skovbo Kommune på Sjælland.
• Odense Hospital får nu Danmarks mest
avancerede samtaleanlæg. Det drejer sig om
en MFC-central,
der er styret af en minicomputer. Den kan betjene op til 1.600 apparater, men i første omgang skal der dog kun
tilsluttes
100, oplyser Afdelingen for AudioVisuelle Systemer.
•
Tilskuerne
på Viborg Stadion
kan nu
glæde sig til en ordentlig lydkvalitet.
Afdelingen for Audio-Visuelle
Systemer har netop skrevet kontrakt om levering af et nyt
højttaleranlæg.
Der bliver ingen kommunikationsbesværligheder
for kursusdeltagerne
på
SID's (Specialarbejderforbundet
i Danmark's)
nye kursuscenter,
der i øjeblikket
opføres
på Fyn. Når det åbner til maj, har Afdelingen for Audio-Visuelle
Systemer installeret
samtale-, personsøge-, højttaler-, tolke- samt
konferenceanlæg.
• Når "By tinget" samles i Silkeborg for at
behandle et aktuelt emne, starter TV-udsendelsen altid med en afstemning.
Afstemningsenhederne samt den elektronik, der behandler afstemningsresultatet,
er leveret af
Afdelingen for Audio-Visuelle
Systemer.

NYT PRÆSIDIUM

I PHILIPS-KONCERNEN

På Philips-koncerne~I.:;·g~nei'aTf6rsamling
i Eindhoven den 6. maj vil N. Rodenburg - som
allerede meddelt for et år siden - blive foreslået udnævnt til ny præsident for koncernen.
Han efterfølger på; denne post H. A. C. van Riemsdijk, der har nået pensionsalderen,
og som
derpå overtager posten som formand for bestyrelsesrådet,
Supervisory
Board, efter F. J.
Philips, der har nået aldersgrænsen.
Samtidig vil A. E. Pannenborg og L. J. Wijns blive foreslået som nye vicepræsidenter
i koncernen. De indtrådte begge i koncernledelsen,
Board of Management, i 1969.
A. E. Pannenborg, 55, fik ansættelse på forskningslaboratorierne
i 1948 og blev i 1967 udnævnt til direktør for disse.
L. J. Wijns, 57, startede i den belgiske Philips-organisation
i 1942 og har bI. a. været øverste
chef for Philips i Portugal og i Brasilien.

ERNST SCHNELLS 25 ARS JUBILÆUM: Den 24.
marts fejrede lagerforvalter Ernst Schnell, Philips
Radio A/s, sit 25 års jubilæum i mødelokale C.
Og det gik bestemt ikke stille af. En mængde
mennesker var mødt op for at hilse på og sige til
lykke. Der var lagt stor opfindsomhed for dagen.
Ole Topp var den første gratulant, og efter et langt
fløjt fra ham, blev en kassevogn med ting og sager
kørt ind i lokalet. På den var bl.a. personalets
gave til jubilaren: En kassettebåndoptager og flere
flasker vin, som blev præsenteret af Poul Nielsen
(billedet til venstre). P. Rigbolt overrakte en shaver
fra værkstedsfunktionærerne,
Helge Svendsen et
gavekort fra PPR, og fra Fællesklubben var der en
blomsterhilsen ledsaqet af en flaske. Herover ses
jubilaren, i midten, omgivet af (fra venstre) S. Janlev, fru Schnell, P. Rigbolt og Poul Nielsen.

PIET HEIN TIL
OPFINDERFINALE
Ti unge mellem 12 og 21 år var hædersgæster ved den danske afslutning på "Philips europæiske konkurrence
1977 for unge
forskere og opfindere".
Den foregik torsdag
den 24. marts i foredragssalen
på Industrigården.
Præmierne
blev uddelt af direktør,
civilingeniør Hans Harboe. De to hovedpræmier
på hver 3.000 kroner gik til den 20-årige
teknikum-aspirant
Bjarne Larsen for en fuldelektronisk TV-skrivemaskine,
og til den 19årige gymnasieelev
Ole Tidemann for en
frekvenstæller
med indbygget lommeregner.
De går nu videre til den europæiske finale
i Paris i maj måned. Der uddeltes desuden
to præmier på hver 2.000 kroner og seks på
hver 1.000 kroner. Opfinderforeningen
tildelte diplomer til to af deltagerne for projekter af særlig opfinderisk karakter.
Ved sammenkomsten
lykønskede forfatteren
og opfinderen Piet Hein sine yngre danske
opfinderkolleger
med deres indsats.
I et
interessant foredrag om den skabende proces i videnskab og teknik fortalte han bI. a.
om baggrunden
for sin egen opfindelse,
super-ellipsen,
og han beskreven
tidsmaskine, han nu er i gang med, som kan ændre
tidens hastighed i mennesker - "speede os
op" om morgenen og "slow os down", når
arbejdet eller dagen ender.

TAK
Min hjerteligste tak til alle, der glædede mig
på min jubilæumsdag.
Mange tak for de dejlige gaver og pæne ord, som gjorde dagen
så festlig og uforglemmelig.
Ernst Schnell.

TRE

pA

PENSION

Med udgangen af april går tre af vore kvindelige kolleger på pension:
Ostara Brandt, Philips Centrallager
- efter
12 års ansættelse.
Inga Halse, Finax AIS - efter 26 års ansættelse.
Kirsten Jacobsen, personaleadministrationen
i hovedselskabet - efter 22 års ansættelse.
Vi ønsker dem et langt og lykkeligt otium.

25 ÅRS JUBILÆUM

I

Jørgen Hegelund.

Direktør Thorkil Meldal gennemgår vinderprojekterne med opfinderen Piet Hein. I baggrunden ses
nogle af opfinderkonkurrencens vindere.

Torsdag den 28. april: Underdirektør
Jørgen
Hegelund, Miniwatt A/S. Reception kl. 10.30
på Emdrupvej 115 A.

7-tallet
LILLE SOMMERHUS til leje i Løkken for to
voksne og to børn, kr. 600,- pr. uge.
Opholdsrum,
2 sove rum, køkken, toilet og
garage. Indlagt el og kiv vand. 5 min. til
havet. Eget strandhus på stranden. Optaget
1017-3017. Henvendelse til E. Laursen, Asta
2222, lok. 504.

25 LITER VINBALLON modtages med tak og
en stor cigar. Henvendelse Steen Andersen,
Asta 6515 lok. 614.

"COGNAC"

-

LILLE

BRUN PONY-VALLAK,
temperament, sælges til øvet rytter, da ejerinden er
vokset fra den. Stangmål : 119 cm. Kan en
del skoleridning
og springning.
Priside: kr.
3.500,- ine/. næsten ny sadel og hovedtøj.
Kan beses efter aftale med A. Bjørnseth på
tlf. Asta 6515 lok. 574 (8-15.30)
eller tlf.
(01) 58 32 58 efter kl. 18.00.

6'/2 år, kærlig, men med et livligt

NOGLE DØRE ca. 2,0 X 0,84 m med glasparti
ca. 0,82 X 0,59 m kan afhentes gratis ved
henvendelse til Erling Kjær på Industrigården.
Dørene er kun egnede til anvendelse i tørre
rum.

BEDRIFTSV ÆRNSØVELSE
PCL

pA

Torsdag den 3. marts holdt det nyoprettede
bedriftsværn på Centrallageret sin første vedligeholdel sesøvelse.
Efter fire undervisningsog øvelsesaftener
var vi parate til at vise Civilforsvarsog
brandmyndighederne,
hvad vi formåede.
Øvelsen blev en stor succes. Det nyrekrutterede personel kastede sig ud i opgaverne
med en ildhu, der var imponerende. Alle de
gennemprøvede
øvelser blev udført på en
måde, der fremkaldte
stor respekt, og som
lovede godt for fremtiden.
Under den efterfølgende
middag fremsatte
tilsynsmyndighederne
kritik
og gennemgik
øvelsen - og det var ikke den mindst lærerige del af kurset.
V. Nygård
Et glimt fra øvelsen på PCl. Her behandles Tommy
Kastrup. I baggrunden er Birthe Damsgaard på båren, tilset
af Alfred
Sieben. Egon Høgh, Theis
Nielsen og Guri Sø lyst ser til.

FEM GENERALFORSAMLINGER

,h~f

I de sidste uger
der_ ~æret generalforsamlinger
i fle~ -'åf personaleforerunqeme.
Personaleforeningen
Philips Jylland:
PpJ i
Århus var den; første forening, der lagde ud.
I sin formandsberetning
kunne Herluf Nielsen
glæde sig over en stor deltagelse i de selskabelige sammenkomster,
som bI. a. omfattede teatertur med efterfølgende natmad.
Deltagelsen i generalforsamlingen
var mere
beskeden. Cirka 30 medlemmer mødte frem
tirsdag den 22. februar og genvalgte Herluf
Nielsen som formand og Jytte Bøttern som
kasserer. Festudvalget blev udvidet med et
medlem fra Philips Data Systemer. Det blev
Lars Løwschall.
Philips Veteran Klub: To dage senere mødtes
medlemmer
af Veteran Klubben, PVK, på
Industrigården.
De skulle vælge to medlemmer til bestyrelsen efter Svend Rasmussen,
der er død, og Torben Rye, der ikke ønskede
genvalg. De nye blev Svend Nielsen og Jørgen Holm. Bestyrelsen
består herefter
af
Verner H. Mørch, formand, Harald Busck,
næstformand,
Camma Morlensen,
sekretær
og kasserer, samt Svend Nielsen og Jørgen
Holm.

I SPORTEN I
GULD TIL PHILIPS'
FØRSTE-HOL.D I HANDBOLD
Ved at besejre Dansk Rederiforenings
Boldklub i den afgørende kamp den 3. marts
sikrede Philips' første-hold sig guld og dermed Unionsmesterskabet
i KFIU's håndboldturnering 1976-1977.
Efter en meget spændende og jævnbyrdig
kamp blev slutresultatet
20-18 til Philips.
Efter kampen blev holdet hyldet af Philips
Idrætsforenings
formand, Preben Laudrup, og
kasserer Bent Frandsen, som sammen med
mange håndboldinteresserede
medarbejdere
og familiemedlemmer
havde overværet kampen.
Philips skal nu repræsentere
KFIU ved et
landsmesterskabs-stævne
i Ollerup 2.-3. april
samt ved et fællesstævne
i Baunehøjhallen
den 16. april, hvor vi skal møde 1. divisions
vinderne i FKBU's turnering (Firma-klubbernes Boldspil Union).
Endvidere er det glædeligt for holdet, at en
af holdets spillere, nemlig John Bendixsen,
er blevet udtaget til unionens udvalgte hold,
der præsenteres ved samme stævne.

Philips
Centrallagers
Personaleforening:
I
PCP fortsætter bestyrelsen næsten uændret i
det nye foreningsår.
Ved generalforsamlin-~die-plads
og bronze til old-boys holdet
gen fredag den 25. februar overtog Birte
Men også vore old-boys har klaret sig fint
Damsgård dog kassererposten
efter Anita
i denne vinterturnering.
De opnåede en 3.
Jensen, der blev ordinært bestyrelsesmedplads og bronze, kun 3 points efter vinderne.
lem. Efter
generalforsamlingen
samledes
Holdet har tabt tre kampe, men alle kun med
medlemmerne til middag, og aftenen sluttede
et mål. En virkelig fin præstation.
på dansegulvet.
Preben Lundberg
Personaleforeningen
på Industrigården : Der
var en meget stor deltagelse ved generalforsamlingen
i PAP på Industrigården
fredag
den 25. februar. Såvel formanden, A. Pedini,
som de forskellige
udvalgsformænd
kunne
fortælle om en god aktivitet i 1976. Størst
interesse var der omkring det punkt i Pedini's
beretning, der fortalte om overflytningen
af
de kommercielle
Philips Radio-medarbejdere
fra Jenagade tillndustrigården.
Til bestyrelsen
valgtes Lars E. Foldager i.
stedet for Sonja Jensen, der ikke ønskede
at fortsætte. Efter forhandlingerne
blev der
serveret en kinesisk middagsret, der på god
østerlandsk maner blev fortæret ved hjælp af
pinde, og derefter gik dansen.
Personaleforeningen
i Jenagade: I personaleforeningen
PPR i Jenagade var formanden
på valg. Resultatet blev genvalg af Helge
Svendsen med akklamation.
Der var også
genvalg af Rowald Høgsted som kasserer og
af Preben Lundberg som ordinært bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen
blev holdt fredag den
4. marts, og i Helge Svendsens beretning
blev der redegjort for de overvejelser, man i
øjeblikket
gør sig om overflytningen
af de
medlemmer,
der skal tillndustrigården
foruden de Philips Elappårat-medarbejdere,
der aller-ede er flyttet. Det diskuteres fortsat,
om de skal forblive i PPR, eller om de skal
indqå
i PAP. Beslutning herom vil muligvis
blive taget ved en ekstraordinær
generalforsamling, der tænkes holdt i juni.
Efter at forhandlingerne
var overstået, fortsattes med spisning og en munter afslutning
i diskoteket.

BORDTENNIS
Der har været stille omkring
bordtennisafdelingen i den senere tid. Det betyder dog
ikke, at der ikke sker noget. Sidst har bordtennis-afdelingen
været til landsstævne
i
Gladsaxe-hallen
i dagene 19. og 20. marts,
hvor Karin Rasmussen og Else Andresen
stillede op i damernes A-række. De spillede
sig til henholdsvis
en første og en fjerde
plads.
I herrernes D-række stillede Ove Sørensen,
Søren Backer og Benny Frederiksen op. Ove
Sørensen klarede sig fint - han blev nummer
et i rækken - mens det gik knapt så fint for
de to andre spillere. De vandt hver en kamp
ud af fem mulige.
Benny Frederiksen

PHILISKOPET
UDGIVET AF
PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AlS
Prags Boulevard 80, 2300 København S
He diqere t af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)
og Henning Bjerno
Lay-out:
Steen Poulsen
Bladudvalg :
Jørgen Eskildsen, John Jensen, Anne Margr.
Jeppesen, P. Laudrup, Sv. Loft,
V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard, Swenn Poulsen
og Helge Svendsen.
Næste nummer udkommer
fredag den 20. maj.
Stof må være redaktionen i hænde senest
mandag den 2. maj.

PHILIPS
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