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åri Danmark

Jubilæums-fyrværkeri
Med et vældigt imponerende festfyrværkeri arrangeret af Tivoli's kunstfyrværker, Lars Hoffmann
Barfod, blev det fredag den 16. december markeret, at jubilæumsåret snart var slut. lotte minutter
blev Kløvermarken og Industrigårdens facade oplyst, som var det den klare dag, og mens Philipsnavnet lyste, bragede melodien med CliffRichard's »Congratulation« op mod Industrigårdens mure.
Forud for festfyrværkeri et var der holdt reception for alle medarbejdere. Se omtalen på side 3.

Ridderkors til
S. A. Windelin

Tre nye

•
vice·

Formanden for bestyrelsen for Philips
Industri og Handels AIS, direktør S.
A. Windelin, er udnævnt til Ridder af
Dannebrog.
S. A. Windelin blev for 40 år siden
ansat hos Philips som kontorchef på
fabrikken. Han var adm. direktør i ti
år frem til pensioneringen i 1976 og
har været formand for bestyrelsen
siden 1966. Windelin er tillige medlem af Sø- og Handelsretten.
Direktør S. A. Windelin var i audiens
hos Dronningen den 28. november.

præsidenter

Philipskopet's nytårskonkurrence:

13 rigtige om Philips
Traditionen tro har Philipskopet ved
årets slutning en konkurrence, som vi
håber mange vil lege med i.
Opgaven består i at løse den tipskuponmed »13rigtige-, som følger med
dette nr. af bladet.
Den samme tipskupon blev benyttet
ved et pressemøde i sidste uge, hvor
journalisterne - før de fik fortalt
beretningen om Philips industrielle
aktivitet i Danmark - gjorde deres
bedste gæt. To havde 11rigtige og tre
en ti'er.
Mon ikke der er mange med dagligt

Førstepræmien i Philipskopet's
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nytårskonkurrence

kendskab til Philips, der kan få en
13'er - og mulighed for at vinde en af
de tretten præmier.
Stereo-kassetteradioen D 8130 er første-præmie og den nye Philipshave
1606 andenpræmie. For at vinde disse
to skal kuponen være korrekt.
Derudover trækkes lod mellem alle
løsninger om 11pengepræmier på 100
kroner til køb i personalebutikken.
Vinderne udtrækkes først i det nye år
af vores egen notarius publicus, Kirsten Henriksen. Vinderne får præmierne tilsendt senest 15. januar.

er stereokassetieradioen

D 8130.

På en ekstraordinær generalforsamling i Eindhoven den 7. december er
det besluttet, at L. Th. Heessels, G.
Jeelof og J. Zantman udnævne s til
vice-præsidenter i koncernen pr. 1.
januar 1984.
De nye vice-præsidenter har været
medlemmer af koncernledelsen, Board
of Management, siden henholdsvis
1976,1981 og 1980.
Samtidig er dr. S. van Houten udnævnt til medlem af Board of Management. Dr. van Houten er 54 og
havde i årene efter sin ansættelse i
1956 en række stillinger inden for
forskningslaboratorierne. Han blev i
1974 chef i »Centre for Manufacturing
Technology« og blev i maj i år ansvarlig for »Product and Produet Innovation«.

van 't Hoft
i bestyrelsen
På en ekstraordinær generalforsamling i december er det besluttet, at W.
C. J. van 't Hoff - der ved årsskiftet
tiltræder som formand for den nordiske koordinationskomite inden for
Philips-koncernen - bliver medlem af
bestyrelsen for Philips Industri og
Handels A/S.
van 't Hoff efterfølger på denne post
direktør Jan Hoekman, der udtræder i
forbindelse med at han forlader den
danske Philips-organisation.

2.-præmien: Philishaoe 1606.

Glædelig jul·Vort jubilæumsår 1983 er snart slut.
Vi har på mange forskellige måder
markeret denne begivenhed. Det startede med den festlige jubilæumsfrokost i Bella Center i januar og den
velbesøgte reception på Børsen. Dernæst fulgte mange kommercielle arrangementer og andre sammenkomster i løbet af året, og det hele sluttede
med den store, festlige reception den
16. december med et af de største
festfyrværkerier, et privat selskab nogensinde har fyret af. I 1983 har vi på
mange måder vist, at nok er Philips i
Danmark 50 år gammelt, men det er
-et særdeles levende og aktivt selskab!
Ser vi på aktivitetsområderne, har
året været et overgangsår, hvor de
økonomiske markedsforhold har ændret sig og er vendt til det bedre.
Også inden for vort selskab er der
sket en generel ændring: Hvor der
tidligere hovedsagelig var tale om
defensive, omkostningsbesparende
holdninger, går vi nu mere aggressivt
frem i vore markedsførings- og investeringsakti viteter.
Vi har naturligvis også i året 1983
mødt både medgang og modgang. For
eksempel havde videorecordere en
temmelig sløj periode i den første del
af året, men takket være forbedrede
markedsforhold og et bedre program

var vi i stand til næsten at fordoble
vor markedsandel i løbet af årets
sidste måneder. Generelt set har konsumentvareaktiviteterne
udvist stabile resultater. Lysgruppen vokser sig
stærkere og stærkere. Vore aktiviteter
på komponentområdet gennem Miniwatt har haft et særdeles godt år. På
det professionelle område er det gået
både op og ned - således har Sikringsog Lydsystemer haft et særdeles godt
år, medens Medieo-Systemer udviser
et mindre gunstigt resultat. AP Radiotelefon er i fortsat vækst, hovedsagelig som følge af vore eksportordrer.
Under forudsætning af, at der sker en
yderligere bedring i den danske økonomi i takt med udviklingen i resten
af verden, og at en stabil og stærk
regering vil kunne modstå presset og
fristelsen for at falde tilbage til en
»Julemandse-politik, vil vi i 1984 opleve en stigning i produktiviteten i
vore salgsorganisationer og fabrikker,
samt en stigning i efterspørgslen efter
vore produkter i de markeder, vi arbejder i.
Dette vil give os alle lejlighed til at
forstærke vor indsats og sælge mere.
Jeg føler mig overbevist om, at vor
fremgang i 1984 ikke vil afhænge af,
om vi har de rigtige produkter eller
kvalificerede og dygtige medarbejde-

re. Vor fremgang i 1984 vil være
bestemt at Deres uilje til at udnytte
muligheder, til at turde gribe udfordringer og handle med fantasi, og på
denne måde skabe uirkelig rigdom for
Danmark, for vort selskab og for Dem
selv.
Må jeg på Dansk Philips' vegne takke
Dem for Deres indsats og de gode
resultater, der er opnået i 1983, og
ønske Dem og Deres familier et godt
og lykkeligt Nytår.
Glædelig Jul!
Jan Hoekman

Vores nye chef
H. W. D. Bos afløser Jan Hoekman
Vi skal have ny chef. Som det allerede
er bekendt, forestår der et markant
personskifte inden for ledelsen af Philips koncernens danske hovedselskab,
Philips Industri og Handels AIS.
Koncernledelsen, Raad van Bestuur,
har anmodet direktør J an Hoekman
om at tiltræde posten som administrerende direktør for den østrigske Philips-organisation, og han forlader derfor sin nuværende post i februar efter
næsten fire år i Danmark.
Jan Hoekman afløses af H. W. D. Bos,
der er 40 år, men allerede har en
interessant international karriere bag
sig.
H. W. D. Bos kom til Philips i november 1970 efter at have studeret økonomi ved Universitetet i Amsterdam.
Efter godt tre år i audio-divisionen i
Eindhoven kom han i februar 1974
som salgsdirektør til Philips i Thailand. I juli 1977 fik Bos ansvaret for
Philips' aktiviteter i Tanzania, og da
et egentligt Philips-selskab blev etableret to år senere, blev han administrerende direktør. Siden juli 1980 har
H. W. D. Bos været øverste cheffor
Philips-organisationen i Chile.

Jubilæumsreception: Der blev holdtjubilæumsreceptioner
både iArhus, på Centrallageret,
i Jenagade og på Industrigården den 16. december - som en markering af det snart
afsluttede jubilæumsår. Også i de mindre provinsafdelinger blev det markeret ved særlige
anledninger. På de to Amager-adresser talte direktør H. Bertelsen og bragte en tak til
medarbejderne for deres 'indsats i 1983, som han betegnede som et godt år. - Resultaterne af
denne indsats giver god grund til at være forhåbningsfuld med hensyn til fremtiden,
sluttede H. Bertelsen.
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Fra »troldmanden«s værksted
j

--

Nyudvikling af A. P. Navigator'en
Udviklingslaboratoriet i Jenagade
har videreudviklet navigationsudstyret, så det kan mere, fylder
mindre og er prismæssigt overkommeligt
»Troldmændene« i Jenagade har gjort
det igen. Da udviklingslaboratoriet i
Jenagade for godt et par år siden
præsenterede »Navigatoren«, var det
en enestående nyskabelse på området.
Nu er Navigator'en blevet mindre,
den kan mere og prisen er absolut
overkommelig for fritidssejlere.
Den nye billigudgave fylder 60% mindre i volumen og bruger kun 3,8 watt
i strøm. Alligevel rummer den alle de
egenskaber, der skal til for at lave
avanceret præcisionsnavigering i en
håndevending. Tilmed kan den nye
navigator betjenes af yngstemand ombord næsten uden forudsætninger.
Alle taster er tydeligt mærkede med
funktioner. Afhængig af opgaven, man
skal have løst, røres et par taster
fjerlet. Resten ordner computeren. Prisen er helt nede under 11.000 kroner.
Dækker fra Nordkap til Gibraltar
ap's navigator bruger Decca-systemets
signaler, der også benyttes af den
»professionelle skibsfart. ap er godkendt af Racal-koncernen til at bruge
Decca-kædens signaler, og det betyder, at man kan sejle overalt, hvor der
er Decca uden risiko for fejlvisninger.
I'princippet dækkes de forskellige
farvande afl -master- samt 2-3 slavestationer, hver med sine impulser,
som man krydspejler efter. Det er det,
der giver den meget store nøjagtighed
ved positionsbestemmelserne.
Decca-signalerne kombineret med en
avanceret computer, udviklet af ap,
giver fritidssejler-folket en række automatiske funktioner, som gør navigation til en leg. Men en seriøs leg, for
ap navigator er godkendt til kapsejladser efter IOR-reglerne.
Så meget kan navigatoren
Med en ap navigator om bord har
skipperen en topprofessionel styrmand, der aldrig svigter en sejlplan.
Hvert 20. sekund ajourføres positionen i længde- og breddegrader og
kommer frem på et letlæseligt, oplyst
display.
Gennemsnitsberegninger over reel
kurs og hastighed udregnes over en
periode på 2 minutter og op til 5
timer. Det giver oplysninger om afvigelser fra den planlagte kurs samt
afstand og tid til næste punkt i sejlplanen.
Det er let at lægge op til 20 waypoints

4

-Troldmændene- bag den nye Navigator: Fra venstre Per Stilling Jensen, Henning
Hougaard Andersen, Finn Hendil, Steen Enggaard Andersen og Herbert Hoffer.

ind i datamaten. Hele tiden kan man
få afstand og tid at vide til næste
waypoint, og efterhånden som de passeres, skifter navigatoren automatisk
over til næste waypoint.
Afvigelser for magnetiske kompaskurser kan lægges ind i beregningerne, så
skipper hele tiden får en helt nøjagtig
positionsbestemmelse og kurs mod
næste waypoint.
.
En særlig -midtpunktsfunktiongør
det muligt at lokalisere et fast punkt
med en nøjagtighed ned til 20 meter.
Det samme er tilfældet, hvis besætningsmedlemmer eller genstande bliver skyllet over bord. Et tastetryk
fastlåser positionen for uheldet og
leder båden med usvigelig sikkerhed
tilbage til positionen, hvor det skete.
Ny ••trimcc-funktion
Den nye ap navigator kan mere end
nogensinde. Blandt de nye automatiske funktioner er »trim«, der af sig
selv finder den vinkel i forhold til
vinden, som er den mest effektive ud
fra fart og afstand. Man kan også
måle farten i direkte linje under en
krydsningssejlads.
En særlig batterialarm går i funktion,
når batteriets spænding falder. Det
skyldes dog sjældent ap navigator, for
strømforbruget er nede på 3,8 watt.
Indbyggede nikkel-cadmium batterier
sørger for, at hukommelsen bevarer
sit lager op till/2 år efter indkodning
af de sidste oplysninger.
Nyt er også en indbygget kalender- og
urfunktion, der bl.a. fungerer som

avanceret stopur med mellemtider til
kapsejladser. Stopuret kan indstilles
til starttidspunkt minus 10 minutter,
og ved handicap-sejlads omregner den
på et øjeblik timer og minutter til
sekunder, så man hurtigt kan gange
med den rigtige handicapfaktor og få
det epdelige resultat.
Spændende fremtid
Den nye ap navigator spås en spændende fremtid, fordi det nu er blevet
økonomisk overkommeligt at anvende
professionelt navigationsudstyr i
praktisk taget alle fritidsbåde. Konkurrencesejlerne kan vinde minutter
ved at anvende den nyeste computerteknik inden for navigation. Motorbådsejere tjener hurtigt instrumentet
ind i form af sparede brændstofudgifter. Og de »almindelige- lystsejlere
får et værktøj, der sparer tid og øger
sikkerheden.
Samtidig har ap gjort det let og
overskueligt at betjene et ellers yderst
kompliceret EDB-instrument. Brugsanvisningen sidder bogstavelig talt på
instrumentet. Det tager ikke en time
at gøre sig fortrolig med alle funktioner.
Den internationale interesse for ap's
nye navigator har været stor, allerede
mens projektet var på tegnebrættet.
Det er usædvanligt, at et så højt
avanceret navigationsinstrument
kan
falde så meget i pris, at det bliver
folkeeje. Men det er lykkedes, ikke
mindst takket være ap's viden om
rationelle produktionsprocesser.

Guldnål
til
Jan
Haugsted
Mandag den 7. november modtog J an
Haugsted fra A. P. Radiotelefon's udviklings laboratorium en påskønnelse
for fremragende indsats i forbindelse
med udviklingen af den mobiltelefontype, der er eksporteret til Saudi
Arabien.
Diplomet -Gold Pin Mobile Radio
Award 1982« blev overrakt ved en
sammenkomst hos direktør J. Hoekman, der også udtalte sin glæde over
den opfindsomhed, der lå bag Haugsteds modernisering af mobiltelefonen.
Om opgaven med at modernisere
NMT mikrotelefonen til brug i Saudi
Arabien fortæller Jan Haugsted
blandt andet: - Man krævede, at
ciffer-displayet skulle kunne ses i direkte sollys. Samtidig måtte vi forvente, at telefonen blev udsat for væsentlig højere temperaturer end vi er vant
til (jeg målte over 85° C i forruden på
min egen bil i solen nede på parkeringspladsen!).
Vi valgte at bruge et flydende krystaldisplay, selvom vi på det tidspunkt
endnu ikke havde set disse display

J. Hoekman fæstner guldnålen på Jan Haugsteds revers efter overrækkelsen af -Mobile
Radio Award •. Det blev overværet afB. Nørholm-Jessen og C. J. Mørck.

anvendt i biler. Vi ønskede store tal,
som kunne anvendes under kørsel,
men der var ikke megen plads, for
telefonens udseende var allerede fastsat af vor designer.
Det lykkedes dog at få specialfremstillet et display i USA, som kunne tåle
den høje temperatur - og som kunne
leveres til tiden.
De meget komplicerede kredse, som
skal styre et sådant display, fandt vi
omsider i vor egen koncern. De skulle
af pladshensyn leveres i miniaturepakker, og for at lodde dem på plads,
måtte produktionsafdelingen udvikle

en helt ny loddemetode, ligesom mikroskoper måtte anskaffes for at kunne montere de mindste dele.
Et særligt problem var, at alle mekaniske dele udvider sig i varme, men
ikke lige meget. Det var nødvendigt
at tage hensyn til materialer, som
skulle kunne »arbejde« i forhold til
hinanden.
Alle mikrotelefonens funktioner overvåges og styres af en computer, som
ved samme lejlighed blev helt nydesignet i forhold til NMT-versionen for
at opnå et mere produktionsvenligt
design, slutter Jan Haugsted.

Pressemøde
om vor
industrielle
aktivitet
Philips eksport ventes i 1983 at blive
på 335 millioner kroner. Det er en
fordobling på to år og ventes at placere os blandt de fem største eksportører
i den ekspanderende elektronikbranche herhjemme.
Denne oplysning blev af direktør J.
Hegelund givet ved et velbesøgt pressemøde på Industrigården den 16. december, hvor Philips industrielle aktivitet i Danmark blev præsenteret. Her
blev det tillige nævnt, at cirka 10
procent af salgsværdien for de produkter, der produceres i Jenagade, bliver
anvendt til produktudvikling.
Der blev på pressemødet desuden
orienteret om den sidste nyhed fra
Jenagade: AP Navigator III.

Som led i pressemødet om Philips industrielle aktivitet var der rundvisning på fabrikken i
Jenagade. Her er en af grupperne sammen med (fra højre) Bent Nørholm-Jessen og Jørgen
Hegelund.
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Compact Disc
til
data-lagring
Kan rumme 12.000 A4-sider
på en 12 cm plade
Det nyudviklede advokatsystem bliver her ved et advokatseminar i foredragssalen på Prags
Boulevard gennemgået af Per Verner Larsen fra -Datagruppeti 4P".

Philips-system til
advokat-kontorer
I samarbejde med advokatrådets edbudvalg og systemhuset -Data-gruppen
4P« har Philips DataSystemer udviklet et nyt system til advokatkontorer.
Det kan udføre en lang række opgaver
- herunder også tekstbehandling, som
i dette system er integreret med databehandlingsopgaverne.
Systemerne
kan anvendes med Virksomhedscomputeren P4000 og Kontor Mikro Systemet P3500.

På advokatrådets kursus i Odense i
oktober om databehandling var arrangeret en udstilling, hvor Philips deltog sammen med 16 andre udstillere
og havde her den mest besøgte stand.
Senere er der i København og Århus
afholdt seks seminarer for mere end
200 advokater og deres medarbejdere.
De første ordrer er modtaget og flere
er på vej.

Industri og Forskning
på Kem- Tek 83
Philips var med på to afsnit af årets
»Kem-Tek- udstilling i Bella-Center.
På en stor stand viste vi vort udstyr
til industriel automation. Der blev
knyttet meget fine kontakter til kundeemner indenfor proceskontrol udstyr, computerstyret doseringsudstyr
og vej anlæg. Analysegruppen havde
også meget positivt udbytte afudstil-

lingen, hvor der blandt andet blev
præsenteret røntgenspektrefotometre
og kromatografiudstyr.
Foruden de mange seriøse kunder havde
Philips-standen også besøg af mange udstillingsgæster, der lige skulle prene vort
vejeanlæg. Alle fik papir på, at de var vejet
på et Philips-anlæg og fundet for let - eller
det modsatte.

Philips og Sony har i flere år undersøgt mulighederne for at udnytte
Compact Disc-systemets store lagerkapacitet med henblik på ren datalagring.
De to koncerner er nu blevet enige om
principperne for en ROM-standard på
Compact Disc. ROM står for Read
Only Memory og er en hukommelse,
der udelukkende er beregnet til aflæsningaffast lagrede data.
Det nye medium er tilbudt godt 40
licenstagere, og de nærmere detailler
omkring standarden afklares i slutningen af året.
Det nye ROM-koncept bygger på det
digitale Compact Disc system, der for
et halvt år siden blev introduceret
herhjemme som det nye Hi-Fi grammofonsystem. I det nye koncept anvendes de to lydkanaler i stedet til
datalagring. Kodesystemet er identisk
for de to medier.
Lagerkapaciteten er på 550 megabytes, hvilket er 500 til 1.000 gange
mere end en traditionel diskette. Sporbredden er 1,6 mikrometer og.accestiden mindre end 3 sekunder.
En 12 cm CD-plade kan indeholde
indtil 12.000 A4 sider. Det nye hukommelsesmedie bygger på standardenheder i Compact Disc-lydsystemet
og bliver derved et meget fordelagtigt
alternativ. Det kan anvendes til distribution af brugersystemer.

••

50TBX
centraler
til
KTAS-kunder
For et halvt år siden kunne vi i
»Philipskopet- fortælle, at Telekommunikation havde truffet aftale med
KTAS om levering af TBX telefoncentraler.
Siden da har KTAS haft travlt med at
sælge TBX'er til deres erhvervskunder. Der er foreløbig solgt mere end
50, og de første ti, er allerede i drift
hos KTAS-kunder.
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25 års jubilæum

Mogens Simoni.

Swenn Poulsen.

Fredag den 27. januar: Tekn. assistent
Mogens Simoni, Philips Elektronik
Industri. Reception i lokalet i Bygning
Haug kl. 10.30.
Torsdag den 2. februar: Civilingeniør
Swenn Poulsen, Telekommunikation.
Reception i mødelokale 416 kl. 10.30.

Receptionen for servicetekniker Gert Petersen "blevholdt i service-Ceruer Holstebro
den 4. november, hvor lokalet var smykket i
anledning af hans 25 års jubilæum. På det
store billede er jubilaren sammen med
familie og kolleger - fra venstre Peter
Afzelius, Grethe og John Nielsen, Ejnar
Madsen, Tove Wessman og Hans Guldborg.
Fra kolleger i det ganske land fik han et
Philips-produkt, og til minde om dagen fik
han bl.a. et års krus fra sine kolleger i
Holstebro.

På pension
31. juli: Tekn. assistent Knud Frede

Mortensen, Philips Service, efter 28
års ansættelse.
28. oktober: Montrice Jytte Sørensen,
Philips Elektronik Industri, efter 24
års ansættelse.
18. november: Specialarbejder Henri
Eli Andersen, NGI, efter 3 års ansættelse.
2. december: Montrice Gurli Hansen,
Philips Lampe, Armaturproduktion,
efter 28 års ansættelse.

- For din indsats for sporten burde der
sættes en statue op i gården. Men lad os nu
nøjes med i dag at sætte dig på en piedestal
og gi' dig kors og bånd og stjerner på, sagde
Preben -haptajneti fra Pinefore- Laudrup,
da han på idrættens vegne sagde tillykke
til Preben Lundberg, da han den 11. november fejrede sit 25 års jubilæum. Forinden
havde Jørgen Bakke - også til stor moro talt på kollegernes vegne. Jørgen Eriksen
kom kørende ind på en af de dejlige gaver,
som her tages i øjesyn.

30. december: Fuldmægtig Petrus
Brandt, Philips Elektronik Industri,
efter 35 års ansættelse.

Tak
En hjertelig tak til alle der glædede
mig.på min 25 års dag. Gert Petersen
En hjertelig tak til alle der gjorde min
25 års jubilæumsdag hl en uforglemmelig oplevelse, også for min kone og
børn.
Harry Lykkegaard
En hjertelig tak til alle, som på min
sidste dag var med til at gøre dagen så
festlig. Også tak for 28 års godt
samarbejde.
Gurli Hansen
Hjertelig tak til alle kolleger og venner, der var med til at gøre mit 25 års
jubilæum til en stor og dejlig oplevelse. Det blev en uforglemmelig dag for
mig.
Helen Jessen
En tak til dem der ved min overgang
til veterantilværelsen gjorde det festligt den 30111. Tak til alle gamle
kolleger og til dem i bowlingklubben.
Peter Møller Hansen, Odense
Tak for en dejlig dag. Tak til de
mange medarbejdere, der glædede mig
ved at møde frem på min afskedsdag,
og til dem, der havde betænkt mig
med deres autograf og et bidrag. Tak
for dejlige gaver og pæne afskedsord.
Ove Beyer

- Og her er så gaven. Vi håber du fårglæde af det i en hel masse år, sang Marian
Voss og Anny Juul sammen med de mange
receptionsgæster, og så gled tæppet til side
og afslørede, at det var en gave, som faldt i
Harry Lykkegaards smag. Der var mange
kolleger, der den 1. december fandt vej hen
til 25-årsjubilaren for at sige tak til
-institutionen- Lykkegaard for hans store
hjælpsomhed i arbejdet i trykkeriet. På det
store billede ses en glad jubilar sammen
med kolleger, familie og chefer.
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Ski-Philiade
i Lillehammer
Philips ski-afdeling lægger nu ud med
en vældig aktivitet. Alene i de første
12 uger er der 14 forskellige arrangementer at deltage i, hvis man vil ud i
naturen og nyde snelandskabet. Gæster kan mod betaling deltage i det
omfang pladsen tillader.
De mest spændende ture går til Beitostelen og Lillehammer i Norge. Vinterferie og træning til »Ski-Philiadenafvikles i Beitostølen i tiden 21.-28.
januar. Årets -Ski-Philiade- skal afvikles i Lillehammer med deltagelse
fra alle fire nordiske lande. Det er i
dagen 3.-5. februar. Man skal dog
have været medlem et år og vist
interesse for og deltaget aktivt i skiafdelingens aktiviteter for at komme i
betragtning. Afdelingen har arrangeret trænings- og hyggeture til Ålsljunga og Frostavallen i Sverige hele fem
gange, heraf to forlængede weekends.
Afdelingens programoversigt findes
på opslagstavlerne i januar og februar. De fortæller blandt andet om det
årlige »Holte-rend«, der afvikles på
Søllerød golfbane den 8. januar.
Kontingentet er på 25 kr pr. måned.
Det benyttes sammen med firmatilskuddet blandt andet til transport til
skiområderne og til anskaffelse af ski

og andet udstyr til udlejning til medlemmer og gæster. .._
Yderligere oplysninger 'om skiaktiviteterne kan fås hos ledelsen, der består af Birte Ellis, Erling Kjær eller
undertegnede, der kan træffes på 10ka12505.
Knud Enggaard

Sommerens
gyserrække
- Dette var sommerens gyserrække,
og alle tre tophold fortjente at rykke
op. Det blev dog TIF (toldvæsenet),
der var bedst i de indbyrdes opgør,
skrev bladet »Funktionæridræt- om
afslutningen på KFIU's holdturnering
i tennis.
Turneringen blev afsluttet i september med et meget spændende opløb i
4. division, hvor vi spiller. Resultatet
blev 11points til hvert af disse tre
hold: TIF, FLS og Philips.
Philips vandt over TIF 2-1 og tabte til
FLS 1-2, mens TIF vandt over FLS
2-1.
Vore interne turnering blev afviklet
den 24. september som en doubleturnering og vundet af Carsten BiilmannJEik Wibrand.
V. Simonsen

Jørgen Schennemann:

Arets
Provins-Børge
1983
Provinsteknikerne i Datasystemer har
som vanligt kåret årets »Provins- Børge«. Det er en pris, der uddeles hvert
år som en faglig og/eller personlig
anerkendelse fra datateknikerne i
Provinsen.
Årets »Provins-Børge 1983« blev produktchef for tekstanlæg i Datasystemer, Jørgen Schønnemann.
I begrundelsen for hans udnævnelse
blev der især peget på hans meget
høje informationsniveau, der medfører
at også provinsteknikerne altid er
fuldt informerede om, hvad der sker
inden for hans afdeling.

Julefester for børnene: For mange Philips-børn startede julen hos Philips. Julefesterne

var igen i år meget vellykkede. Herunder er det julemand Keld Reenberg, der underholder
vedjulefesten på Industrigården.
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13 RIGTIGE OM PHILIPS \
Udfyld her,

1

X

Dansk Philips udvikler og
fabrikerer

Kanalvælgere

TV -modtagere

TV-måleudstyr

Philips

725 personer

1550 personer

6300 personer

beskæftiger

i Danmark

Blandt danske elektronikeksportører er Philips på en
Philips har leveret mobiltelefoner
for 250 mio. kr. til
Til udvikling af mobiltelefoner
og TV -måleudstyr anvendes af
omsætningen ialt
Philips

eksportere r årligt for

2

1 X

20. plads

45. plads

X

Saudi - Arabien

U.S.A.

Monaco

X

10 %

X

3%

.
750.000 kr.

335 mio .. kr.

Danske Philips-selskabers
omsætning bliver i 1983

390 mio. kr.

87 mio. kr.

1750mio.

Danske Philips-selskabers
årsomsætning var for 25 år siden

550.000 kr.

12 mio. kr.

120 mio. kr.

1947

1903

Philips har haft produktion i
Danmark siden

1933

Philips eksporterer
af sin prof.
TV -måleudstyr produktion
Nordisk Glødelampe Industri
producerer pr. år

A/s

Den internationale
beskæftiger

Philips -koncern

Den internationale
på årsbasis for

koncern sælger

y

5. plads

1%

3%

99 %

kr.

X

20 %

40 mio.
glødelamper

20 mio.
glødelamper

340.000
personer

750.000
personer

90.000
personer

140 mia. kr.

X

45 mio. kr.

1. 7 mio.
glødelampe r

25 mia. kr.

2

10 mia. kr ,

Navn:

_

Afdeling: _________________________

Selskab:

Den udfyldte tipskupon må være "Philiskopet"

_

i hænde senest

den 6. januar 19~"_

