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Arbejdsro ...
Træk, støv og støj er uundgåelige følger af
den megen aktivitet i forbindelse med facadearbejdet. Generne søgs begrænset til det
absolut minimale - og hvor arbejdet skrider frem tager medarbejderne da også
følgerne med godt humør.
Nogle steder flytter man sammen på de
kontorer, der ikke er påvirket af arbejdetandre steder har man valgt at tage konsekvensen og komme helt væk fra facadearbejdet. Medarbejderne har simpelthen
flyttet arbejdspladsen midlertidigt ud på
gangen.
Som der står i det interne memo, ejendomsforvaltningen har udsendt om sagen i
december, skalIndustrigården
fungere
normalt under byggeperioden. Hvis der
undervejs opstår problemer, kan man henvende sig til H. O. Nielsen fra Ejendomsforvaltningen. Læs mere om facadearbejdet på side 2.
Claus Henriksen og Arne Frederiksen (i
midten) har taget konsekvensen af facadeuro og gener. På gangen kan de få arbejdsro. Her diskuteres et problem med Jan
Trampedach (stående).

AVS-ordre til krydstogtskib
Afdelingen for Audio- Visuelle Systemer
har fra Aalborg Værft modtaget ordre på
cirka 4 mill. kr. for totalkommunikationsanlægget til et krydstogtskib, som værftet
skal bygge, og som får udgangspunkt i
Miami, Florida, USA.
Philips skal på video-siden levere farveTV til alle 550 kahytter. Desuden skal der
leveres et komplet Video 80 farvestudie.
Der bliver tre interne programkanaler,
som sender samtidigt. Desuden kan anlægget modtage og udsende programmer fra
de lokale stationer, når skibet er i nærheden af sådanne.
De tre interne kanaler bruges sådan, at
der på en kanal sendes fra et lille studie på
skibet - her kan der for eksempel fortælles
om aktiviteter, der er planlagt forskellige
steder. Eri anden kanal sender film eller
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optagelser fra en videobåndoptager, mens
den tredje har forbindelse med et transportabelt farvekamera, som kan tilsluttes 10
forskellige steder på skibet. Det vil sige, at
man kan transmittere for eksempel tenniseller danseturneringer ud over anlægget.
Der skal desuden leveres TV -overvågningsudstyraf kasino og de fire barer - det
vil sige, at der hurtigt sendes flere bartendere til assistance, hvis der pludselig er
mange gæster.
På audio-siden skal der leveres et forstærkeranlæg med tre programmer til alle
kahytter, der skal højttalere i gangene,
således at der ud over musik kan udsendes
brandalarm og mønstringsalarm over hele
anlægget. AVS skal også levere to diskoteker med mixere, mikrofon m.m. samt samtaleanlæg til blandt andet kasinoet.
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Jan [loekman

G. Henric EgnelI

Den nye direktion
Et markant personskifte forestår som bekendt inden for ledelsen af Philips-koncernens danske hovedselskab, Philips Industri
og Handels A/S. G. Henric EgnelI går på
pension og vender efter ti års udenlandsk
tjeneste tilbage til Sverige. Han afløses den
1. maj af den 50-årige Jan Hoekman, der
har en interessant international karriere
bag sig, sidst som medlem af den australske
Philips-direktion.
Jan Hoekman kom til Philips i 1956 og
fik sit virke inden for det kommercielle
område for radio og TV i koncerncentret i
Eindhoven. Under denne del af sin karriere havde han en jævnlig kontakt med
Danmark, og adskillige danske Philipsmedarbejdere kender ham fra disse år.
Dernæst kom Hoekman til Sverige, Finland og Irland, inden han i 1969 blev
udnævnt til administrerende direktør i
Zambia og fem år senere i New Zealand.
Jan Hoekman kommer til Danmark i
begyndelsen af marts for at sætte sig ind i
sine nye arbejdsopgaver og gøre sig klar til
at overtage posten efter G. Henric Egnell.
Efter 1. maj består direktionen af Jan
Hoekman (administrerende), Henry Bertelsen og Thorkil Meldal. G. Henric EgnelI
fortsætter som medlem af bestyrelsen for
Philips Industri og Handels A/S.

Ny epoke for telekommunikation
Philips Telekommunikation har modtaget
den første ordre på optisk transmissionsudstyr. Det skal leveres til KTAS og anvendes
på en forsøgsstrækning mellem telefoncentralerne i Albertslund og Vallensbæk.
Ordren markerer indgangen til en ny
epoke, hvor transmissionen foregår på
glastråde i stedet for som hidtil på kobbertråde.
Ved optisk transmission omsættes hver
telefonsamtale til en række korte lysglimt,
der blandes med glimt fra andre samtaler.
På forsøgsstrækningen kan der overføres
480 samtaler på to glastråde, der ikke er
tykkere end et hår.

Krydstogtskibet får en
mængde faciliteterPhilips leverer en del
af dem.

Ny tidsplan for facadearbejdet
Prags Boulevard
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Dajuletræet blafrede ...
Ikke blot julenissen, men også sætternissen
var på spil i nytårsnummeret
af Philiskopet, hvor vi afslørede løsning og vindere af
julekonkurrencen.
Og det kom der ikke så
få forviklinger ud af.
- Har du nogensinde
set et juletræ
blafre? lød det i telefonen kort efter at
bladet var udkommet.
Det var før vi selv
var blevet klar over miseren - så det tog
lidt tid, før den pågældende medarbejder
i
informations-afdelingen
fandt ud af, hvad
samtalen egentlig drejede sig om.
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Arbejdsdagene
omkring nytår bød på en
telefonstorm
til redaktionen.
Det var hyggeligt at få hilst på så mange af vore læsere.
Enkelte medarbejdere
og repræsentanter for hele afdelinger ringede til os - det
kunne umuligt passe, at alle havde løst
opgaven forkert. - Og det er rigtigt ...
For en ordens skyld skal vi her bringe
løsningen, som den skulle have set ud:

Julekærten blafrer vildt
stearin på bordet spildt
fra vinduer det trækker
for facaden gøres lækker

Facade-arbejdet
er ikke gået så hurtigt,
som oprindeligt
planlagt.
Det skyldes
blandt andet vintervejret,
der har betydet,
at arbejdet
har ligget stille 1-3 dage ad
gangen.
- Vi havde regnet med at kunne indhente forsinkelsen
hen ad vejen, men det
har ikke været muligt, siger B. O. Nielsen
fra Ejendomsforvaltningen.
Vi har derfor
udarbejdet
en ny tidsplan, hvor arbejdet er
presset så meget, som vi mener, det kan
forsvares.
Under arbejdet
med facaden ud mod
Prags Boulevard
har håndværkerne
fået
indarbejdet
en rytme, som vi håber at
kunne fortsætte
med, sådan at den ny
tidsplan kan overholdes.
H. O. Nielsen oplyser, at man først og
fremmest vil bestræbe sig på at sætte flest
mulige vinduer ind, så må det tilsluttende
arbejde komme efterhånden.
Når facaden mod Holmbladsgade
er færdig, er der ikke flere af de store reelle
flader. Så kan der arbejdes flere steder
samtidig. Det sidste, der ordnes, er hjørneafslutningerne
- her er der så meget, der
skal passe sammen .

Den reviderede tidsplan for facadearbejdet
på Industrigården.
1: facade udført i september-oktober 1979, 2: oktober-november
1979, 3: december-januar 1980, 4: januarfebruar (incl. vinter), 7 -8: marts, 9 -10:
april, 11 -12 og 13 -14: maj, 5. og 6:
juni-august, 16: september, 15: oktober og
9a; oktober-november 1980.
Ejendomsforvaltningen oplyser i øvrigt, at i
løbet af april ventes størstedelen af vinduerne at være monteret.

Tak
Tak til alle, som var med til at gøre min
sidste arbejdsdag
i Philips Service til en
festlig dag. Tak for gaver og blomster.

Grethe Tolstrup
Hjertelig
tak til alle, som med hilsener,
gaver og på anden vis bidrog til at gøre min
25 års jubilæumsdag
til en uforglemmelig
oplevelse.
Warny Kofod
Jeg beder ledelsen, kolleger, venner og
klubkammerater
modtage min hjerteligste
tak for de smukke gaver og al den opfindsomhed, der gjorde mit jubilæum til en
uforglemmelig
oplevelse for min familie og
mig.
Ingvard Aakjær
En hjertelig tak til alle, som ved personligt
fremmøde, hilsener og gaver var med til at
gøre min jubilæumsdag til en uforglemmelig oplevelse.
Thor Askerud

WARNY KOFOD - fuldmægtig i Philips Elapparat A/S var åretsførste jubilar, og venner og kolleger
var mødt talstærkt op. Talen blev holdt af repræsentant Jørgen T. Schmidt, der 'causerede over
jubilarens 25 år i samme afdeling, her gik hverken de skiftende chefer eller jubilaren selv fri. Warny
Kofod sørgede i sin takketale for at gratulanterne fik rørt tale- og synkemuskler - nemlig under dagens
første hurra (for. Philips) og skål. Gaven fra kollegerne var et tæppe og en lighter, mens
personaleforeningen kom med en arbejdsbænk.

I

25 ÅRS JUBILÆUM

I~

Karen E. Olsen

Fredag den 22. februar: Assistent Karen E.
Olsen, Philips Service AIS. Reception k!.
10.30 i mødelokale C i Jenagade.
Tirsdag den 4. marts: Overassistent Willy
Elkjær, Philips Lampe AIS. Reception k!.
10.30 i demonstrationslokalet, Holmbladsgade 133.

DA THOR ASKER UD, marketingchef i Miniwatt, den 3. januar kom til 25-års jubilæumreceptionen sammen med sin frue (billedet herover), blev han modtaget både af Miniwattmedarbejdere og af mange andre Philips-folk.
Gaven fra kolleger og medarbejdere blev overrakt af Bent Christensen. Det var et kvarts-ur,
som han står med i hånden på det lille billede. Til
venstre ses en af de kunder, der var med direktør J. C. Thorsen fra B&O, der lykønskede
med et B&O anlæg og sagde tak for samarbejdet.

Udnævnelser
Værkfører Ove Bondrup Jensen, Philips
Elektronik Systemer, Professionel Service
Medico, er 1. januar udnævnt til serviceinspekter.
Ingeniør Carsten Elhøj, Philips Elektronik
Systemer, Professionel Service Medico, er
1. januar udnævnt til serviceingeniør.
Teknisk overassistent Leif Møller Madsen,
Philips Service AIS, er 1. januar udnævnt
til fuldmægtig.
INGVARD AAKJÆR, ekspedient på PCL i
Glostrup, blev modtaget med espalier, da han
kom til sit 25 års jubilæum. Det var dannet af
kolleger, der holdt lysstofrør ind over jubilaren.
Formanden for personaleforeningen, Alfred Sieben, overrakte kollegernes gave, en porcelænsfigur. Ingvard Aakjær og hans hustru flankeres
her af A. Echart, sØnnen Tommy, Alfred Sieben
og G. Dyrstad.

Systemplanlægger
Coenraad
Johannes
Rebel, Organisation & EDB,' er 1. januar
udnævnt til fuldmægtig.
Teknisk overassistent Erling Vagnholm,
Philips Service A/S, er 1. januar udnævnt
til fuldmægtig.

På pension
Økonoma Dora Japsen, Philips Elektronik
Industri AIS, gik på pension 31. januar
efter 20 års ansættelse.
Ekspedient Ernst Gustav Hansen, Philips Centrallager, gik på pension 31. januar
efter seks års ansættelse.
Ekspedient Vagn Arildsen, Philips Industri og Handels AIS, går på pension 15.
februar efter otte års ansættelse.
Overassistent Steen Johansen, Philips
Elektronik-Systemer A/S, går på pension
29. februar efter 40 års ansættelse.

Udlært
Ove Schleisner-Meyer, Professionel Service, blev udlært elektronikmekaniker 31.
januar.

Dødsfald
Maskinarbejder Johannes Rosfeldt Sørensen, PEI, er død 23. december efter kort
tids sygdom. Han blev 59 år.

OLE TOPP, afdelingschef i Philips Elektronik
Industri A/S, fik en overvældende hyldest ved sit
25 års jubilæum. Poul Nielsen holdt en humoristisk tale om jubilarens Philips-liv ud fra en
såkaldt Mobilelogistik, der var konstrueret til
lejligheden. Han overrakte også kollegernes
gave, en skrivemaskine samt oliefarver og lærred. Blandt de øvrige gaver var en bordlighter og
en kuffert. S. Janlev, Gerda Topp og Poul
Nielsen lykønsker her Ole Topp.

Et hanefjed foran ...

BESØG PÅ PEJ - Bestyrelsesmedlemmer i SJD's afdeling for Special-, Maskin- og
Fabriksarbejdere har besøgt PEJ for at se lokaler, bibliotek og sundhedscenter. S. Janlev
viste også gæsterne radiotelefonen AP 2000. Nina Henriksen (tv), Sonja Christiansen og
Svend Loft viser her arbejdsgangen til nogle af deltagerne.

PENGE TIL FLYG1NINGE. PAP og
PPR stod før jul bag en indsamling til
fordel for flygtninge. Resultatet blev
1180,95 kr., som er sendt til Folkekirkens
Nødhjælp. De vil blive brugt til flygtninge i
Campuchea.

*

BERNHARD HENRIKSEN - leder af
bowlingafdelingen hos Philips - er blevet
formand for bowling-afdelingen hos KFIU
(Københavns Funktionær Idræts Union).

7-tallet

Idekassen
Stephan H. Jensen, afd. PTD, har fået en
opmuntring for en målekasse, der kan lette
arbejdet ved kontrol af spændingsforsyningsenheder.
Tage Ruff, afd. MK1, fik 2250 kr. for et
værktøj til afisolering af de tynde, skrøbelige tråde, der sidder i antennetransformere. Herved undgår man at ødelægge
mange transformere, fordi trådene let
knækker, når de bliver afisoleret med pincet.
Keld Pedersen, afd. Ejd. har fået 1800
kr. for et forslag til forbedring af lysnettilslutning ved montagebåndene. De gamle,
lange installationsbrædder skulle tages ud
fra enden af båndet hver gang en kontakt
skulle repareres - med det resultat, at
produktionen måtte stoppe i længere tid.

SOMMERHUS til leje i juli. Det ligger i
Klint ved Nykøbing Sjælland, har seks
sengepladser, el. og vand.
Henvendelse, Hartelius lokal 2379.

*

RUTH VOGNSEN har overtaget ledelsen
af kantinen i Jenagade efter at Dora Japsen
er gået på pension 31. januar.

Berlingske Tidende bragte 26. december
en artikel om en tidligere vinder i Philips'
opfinderkonkurrence,
der allerede i 1973
kunne bevise, at Saturn havde en ekstra
måne. Vi citerer fra artiklen:
»Amerikanske forskere har ved analyser
af det overvældende datamateriale fra
rumsonde n Pioner 11 påvist, at den ringede planet Saturn må have to ukendte
måner foruden de 10, som astronomerne i
forvejen har rede på. Oplysningen forbavser ikke den 26-årige stud. scient. Uffe
Graae Jørgensen, Livjægergade 44, København, der i 1981 går op til astronomernes svendeprøve.
I 1973, på den tid, da amerikanerne
sendte rumsonde n ud på den årelange rejse
mod solsystemets kæmpeplaneter, vandt
Uffe Graae Jørgensen andenprisen i Philips konkurrence for unge opfindere med
et regnestykke, der viser, at Saturn må
have en ekstra måne. Han forudsagde
også, at månen tidligst ville blive synlig i
1980, når ringen vender kanten mod Jorden. Normalt drukner den i lyset fra ringfladen. »Jeg havde netop fået studentereksamen, da Philips belønnede mig, og prisen
sporede mig ind på astronomien, selvom
jeg lige så gerne ville have været læge«,
fortæller Uffe Graae Jørgensen til Berlingske.
11980 håber Uffe Graae Jørgensen at få
en bevilling fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd til et studieophold ved
et observatorium i Texas.«

Adresser ikke udleveret
Det forsikringsmateriale, medarbejderne
har modtaget på deres privatadresse er
udsendt af personaleforeningerne. Forsikringsselskabet har således ikke fået udleveret adressesedlerne.
J eg har i øvrigt modtaget et tilbud på
mine forsikringer. Det viser sig, at den
årlige totale præmie bliver lavere, dels som
følge af rabatten, dels fordi en af mine
forsikringer fejlagtigt har været baseret på
etage kvadratmetre i stedet for bebygget
areal. Så måske var det en ide for andre at
benytte lejligheden til at få gennemgået
sine forsikringer.
Med venlig hilsen
A. Pedini

Topplaceringer ihåndbold
Håndboldafdelingen i Philips kunne gå ind
i 1980 med topplaceringer for begge sine
hold. Førsteholdet lå på en førsteplads
med 17 point for 10 kampe - tre point
foran nærmeste konkurrent. Old-boys-holdet lå på andenpladsen med 13 point for 7
kampe. Førsteholdet skal repræsentere
KFIU ved firmaunionernes fællesstævne,
hvor modstanderne bliver det førende hold
fra FKBU (Firma Klubbernes Boldspil
Union).
Håndboldafdelingen har sikret Philips
mange flotte resultater og mange udmærkelser i de forløbne år, men nu synes der at
være vanskeligheder forude. Bestyrelse og
spilleudvalg gør en stor indsats for at få nye
spillere med, men resultaterne synes at
udeblive.

Afdelingen har mindre end 20 medlemmer, og ikke alle er aktive - det er for få at
arbejde med.
Økonomisk er de mange repræsentative
rejser for KFIU i de seneste år også en
belastning for foreningen. »Nyt blod« og
flere bidragydere til håndboldafdelingen er
derfor en nødvendighed, hvis vi stadig skal
gøre os gældende i toppen af denne idrætsgren.
Skulle nogen have lyst til at spille håndbold, kan de pågældende henvende sig til
Preben Lundberg, Philips Service, lokal
3467 - eller kom til træning lørdag kl. 12-14
i Sundby Hallen på Englandsvej. Vel
mødt.
Preben Lundberg
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