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Vi har en spændende
tid foran os

Den internationale Philipskoncern opnåede i 1983 en nettofortjeneste på
647 millioner gylden, svarende til 2
milliarder kroner. Det er en stigning
på mere end 49 procent i forhold til
1982, hvor fortjenesten var 433 millioner gylden. Nettofortjenesten pr. ordinær aktie blev på 3.45 gylden sammenlignet med 2.38 gylden i 1982.
Omsætningen i 1983 blev 5 procent
højere end i 1982 og nåede op på 46.2
milliarder gylden. Det svarer til 150
milliarder kroner.

- og jeg tror, at vi i fællesskab vil blive en meget
stærkere faktor inden for
den internationale Philipsorganisation, siger direktør
Winfried van't Hoff
Læs side 6-7

Store præRder
for opfindsomhed
I den danske del af Philips
opfinderkonkurrence blev
udbetalt 22.000 kroner til
ti unge - blandt andet til
den 15-årige Thøger Lyme
fra Amager
Læs side 4

Philips Data Systemer etablerer ny kæde af databutikker. Her er skiltet, der skal sidde over
det første Philips Kontorstudio, der åbner i Arhus den 22. august. Læs side 5.

- Vi er godt på vej mod målet for 1984,
fortæller direktør Hiltjo Bos i artiklen side 3.

Fabrikant SØren Madsen og frue, dr. Susanne Madsen takker for samarbejdet i
NGI's bestyrelse.
Ved receptionens slutning fik vi dette billede med de to adm. direktører og bestyrelsens
formand med fruer - fra venstre Hiltjo Bos og fruerne Bos, Windelin og Hoekman samt S. A.
Windelin og Jan Hoekman.

Afsked med Jan Hoekman

Hiltjo Bos ønsker sin forgænger, Jan Hoehman, alt godt i hans nye virke i Østrig.

Chefskiftet i den danske Philips-organisation fandt sted i februar og blev
blandt andet markeret med en afskedsreception fredag den 24. for direktør Jan Hoekman og frue, der
forlod Danmark efter næsten fire år.
Receptionen blev samtidig direktør
Hiltjo Bos og frues første kontakt med
den lange række af forretningsforbindelser og venner af huset, der mødte
frem.
Før den lange række af medarbejdere
og kunder fik lejlighed til at hilse på
Jan Hoekman og frue, havde personalerepræsentanter haft lejlighed til at
overrække gamle landkort, frimærker
og andre gaver, der i det nye hjem i
Østrig kan minde om årene i Danmark.
Jan Hoekman udtrykte i sin tale en
tak til medarbejderne for samarbejdet
gennem de fire år.
Preben Laudrup (skjult) og Bent Frandsen
med gaven fra Idrætsforeningen.

Jan Hoekman og frue ser ud til at glæde sig
over gaven fra personaleforeningerne. som
Willy Elkjær overrækker.

Formanden for Fællesklubben i Jenagade,
fællestillidsmand Sv. Loft i samtale med
Jan Hoekman.
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Hoekman og Bos med fruer i snak ved receptionens afslutning med to af dem, der hjalp til:
Fra højre Helen Jessen og Grete Visby. I baggrunden Ellen Haase og Marie Larsen fra
marketenderiet.
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PHILIPS

1984 har fået en meget fin start. Efter
de fire første måneder lå omsætningen
inden for den danske Philips-organisation cirka 15 procent over foregående år.
Denne gunstige udvikling ser ud til at
fortsætte. Årsagerne til vore positive
forventninger er flere. En af dem er
den gunstige markedsudvikling. En
anden er den indsats, der ydes inden
for såvel markedsføring som produktion.

50 milliarder gylden i 1984
Det er dog ikke kun i Danmark,
udviklingen går i den rigtige retning.
For 1984 har den internationale koncern sat som mål at få omsætningen
op på 50 milliarder gylden, lagrene

skal ned med 10 procent, og indtjeningen skal op på 1milliard gylden.
- Og vi skal have endnu bedre produkter, siger koncernens præsident,
dr. Wisse Dekker som supplement til
målsætningen. Alt dette kan kun nås
ved en positiv og målrettet indsats.
Regnskabet for 1. kvartal 1984 viser
for såvel omsætning som indtjening,
at vi er på rette vej, siger dr. Dekker.

Op med Philips '84
Som nævnt er den danske Philipsorganisation godt på vej til at levere
sit bidrag med stigningen på de 15
procent.
For at understrege betydningen af den
indsats, der skal gøres også i resten af
året, har vi - hvad nok må betegnes

som ekstraordinært - fremstillet den
plakat, som ses på denne side. Den vil
i den kommende tid være placeret på
opslagstavlerne overalt i koncernen.
Vi ønsker at nå op på 1.6 milliarder
kroner i omsætning. Det er cirka 10
procent mere end i 1983. Dette mål er
et vigtigt skridt på vejen mod en
stærkere position såvel på hjemmemarked som eksportmarked, og det vil
sikre os et bedre industrielt og fin ancielt grundlag. Vi arbejder i et meget
konkurrencebetonet marked. Hvis
ikke vi vokser, er der andre - ofte
oversøiske - der gør det.
Som allerede nævnt er vi.godt på
vej mod målet - og på vej »op med
Philips '84".
Hiltjo Bos
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Direktør Hiltjo Bos indledte receptionen og takkede Thorkil Meldal for indsatsen i koncernen
gennem 26 år.

Afsked med Meldal
Efter 26 år i Philips-koncernen er
direktør Thorkil Meldal gået på pension. Det blev markeret ved en reception i foredragssalen på Industrigården fredag den 30. marts, hvor
trængslen var stor og afskedsord ene
til Thorkil Meldal og fru Hanne mange og hjertelige. Også gavebordet fortalte om den pris, mange forretningsforbindelser satte på Meldal.
Det var ikke kun medarbejdere og
kolleger, der var mødt op. Også mange
repræsentanter for de brancher, hvor
Meldal har ydet en stor indsats, var
med og ønskede alt godt for fremtiden.

Tak for en storslået
afskedsreception

Meldal og Bos betragter gavebordet, mens
H. Bertelsen er i samtale med fru Bos.

Den 30. marts var en dag, vi aldrig vil
glemme! Tusind tak til alle Philipsmedarbejdere, der mødte op for at sige
farvel, og tak til alle gode kolleger for
et godt samarbejde gennem årene.
Det var en vemodig - men blev dog en
god dag for os begge.
Hanne og Thorkil Meldal

TV-Ringen var blandt andet repræsenteret
ved direktør Leo Vejen.

Store præmier
for opfindsomhed
22.000 kroner til 10 unge i årets
opfinderkonkurrence
Den 15-årige skoleelev Thøger Lyme
fra Amager fik en af hovedpræmierne
på 5.000 kroner i Philips årlige opfinderkonkurrence for unge forskere og
opfindere. Han havde konstrueret et
avanceret telefonsvareranlæg, der er

Thøger Lyme fra Amager, lS-årig hovedpræmievinder i Philips-konkurrencen
demonstrerer sin automatiske telefonsvarer for
direktør Hiltjo Bos og dommerkomiteens
formand, professor Thor A. Bak samt andre
af konkurrencedeltagerne.
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Philips Data Systemer
etablerer ny kæde
af data-butikker
/
.>

Jens Øjvind Nielsen (t.Ii.) og Brian Mogensen fra Philips Data Systemer med Philips Kontorstudio-skiltet,
til august åbnes i Arhus.

forsynet med syntetisk tale. Det kan
bruges til almindelig telefonsvarer,
men ved at indtaste særlige kodetal
tilsluttes eller afbrydes videobåndoptager, kaffemaskine etc.
Den anden hovedpræmie gik til den
21-årige ingeniørstuderende Ian Peter
Berman for en telefontæller, der er i
stand til at fordele telefonomkostningerne på forskellige brugere af et
telefonapparat.
De to vindere går videre til den
europæiske finale i Holland, hvor der
dystes om præmiesummer på tilsammen 150.000 kroner.

Fugleliv og snegle
Der var præmiesummer på ialt 22.000
kroner herhjemme. De to andenpræmier på hver 3.000 kroner gik til 14årige Peter Holm for beskrivelse af
fugleliv i USA, og til 16-årige Jytte
Marrott Bossen for afhandling om
snegle.

Det første af 14 Philips
Kontorstudio åbner i
Arhus den 22. august
Philips vil inden 1986 have etableret
en landsdækkende kæde af forretninger, som skal forhandle professionelt
elektronisk kontorudstyr. De nye forretninger kommer til at hedde Philips
Kontorstudio, og det første salgssted
vil blive åbnet i Århus allerede den
22. august i år.
Det oplyste direktør Jørgen Hegelund,
underdirektør Jens Øjvind Nielsen og
salgschef Brian Mogensen på et pressemøde den 16. maj.
De nye forretninger, som skal øge
Philips markedsandel på data-området, henvender sig primært til små og
mellemstore virksomheder, som tilbydes Philips tekstanlæg, nye personlige
computere og elektroniske skrivemaskiner. Philips Kontorstudio vil des-

der sættes over den første butik, der

uden komme til at forhandle en serie
dansk-producerede kontormøbler.
Den første forretning i Århus bliver
Philips-ejet, men resten af forretningerne kommer til at fungere efter
franchising-princippet. Det vil sige
selvstændigt ejede butikker, som får
lov til at bruge navnet Philips Kontorstudio. Ejeren køber forretningen af
Philips, som så til gengæld sørger for
butikkens indretning, uddannelse af
ejeren samt teknisk support og støtte
til markedsføring.
Philips har gode erfaringer med franchising forretninger i Sverige, hvor
der under navnet -Intelligensen- er
etableret en landsdækkende kæde på
30 udsalgssteder. Herhjemme forventes at der i begyndelsen af 1985 bliver
åbnet endnu 5 Philips Kontorstudio i
Ålborg, Herning, Esbjerg, Odense
samt i trekant-området. Og inden
næste års udgang vil kæden være
landsdækkende med ialt 14 butikker.
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Vi har en spændende tid
- og jeg tror, at vi i fællesskab vil blive en meget stærkere fak1
internationale Philips-organisation, siger direktør Winfried van!

I en tale for nylig beskæftigede formanden for den nordiske koordinationskomite, direktør Winfried
van 't Hoff sig med opbygningen af den
nordiske Philips-organisation.
Han indledte med spørgsmålet: »Hvorfor behøver vi en sådan?«. - Svaret er
meget enkelt, sagde han. - I løbet af
de sidste ti år har vi over hele verden
set en tendens til større organisatoriske enheder. Den tendens har også
påvirket Philips.
Hvert; enkelt af de nordiske lande er
naturligvis i sig selv betydningsfuldt,
men bliver gradvis af en sådan størrelsesorden, at det er svært at opbygge den organisationsform, som er nødvendig for på en acceptabel måde at
bearbejde markedet.
Ingen af de fire lande kan på egen
hånd gøre sin røst gældende i det
store Philips-orkester. De fire landes
samlede omsætning - selvom den er
betydelig, 1.8 milliarder hollandske
floriner - er mindre end 5% af Philips
omsætning over hele verden.

Vi må koncentrere vor indsats
Inden for Norden må vi derfor koncentrere vor indsats og derigennem forstærke vore positioner i større udstrækning, end det er muligt, hvis vi
går videre hver for sig. Dette er ikke
bare et spørgsmål om bedre at kunne
tilgodese vore kunders krav. I yderste
konsekvens er det et spørgsmål om at
overleve.
Alle ved, at på grund af omkostningspresset bliver stadig flere afdelinger
inden for de fire Philips-organisationer for små. Dette igen fører til en
cirkel af dalende lønsomhed og mindre markedsandele.

Stærkere og mere aggressive
Hvad vil vi opnå? Svaret kan gives i
tre punkter:
1. Vi skal blive stærkere og mere
aggressive på markedet.
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oran os
r inden for den
Hoff

2. Vi skal blive billigere og mere
effektive i vor måde at arbejde på.
3. Vi skal virke som en samlet styrke.
Dette er det samme, som at vi skal
opnå en større fortjeneste.

arbejdet »i marken- og dem, som er i
ledelsen. Det betyder også i mange
tilfælde at flere end tidligere rapporterer til samme chef.

Kommer det til at fungere?

De nordiske lande er et marked på
næsten 23 millioner mennesker med
stor købekraft og med højt uddannelsesniveau. Dette marked er meget
stort, og det udgør for os et spændende
mål.
Nu vil mange sige, at markederne i de
fire lande er meget forskellige. Det
tror jeg er overdrevet. Set udefra
fremstår hvert af de fire lande som et
marked, men også inden for landene
findes specielle distrikter og forskellige markeder. Man kan sammenligne
de nordiske lande med U.S.A. - og
ingen benægter, at U.S.A. er et marked.
Der kan man tydeligt se den utrolige
forskel mellem byer som New York på
østkysten, Chicago og Detroit i midtvesten og Silicon Valley eller Los
Angeles på vestkysten. Mentaliteten
er alle disse steder forskellig, og måden at markedsføre på er ikke den
samme. Alligevel anses de for at være
et marked, og hver organisation i De
Forenede Stater er opbygget for at
udnytte dette marked på den mest
effektive måde.
Dette er præcis, hvad vi vil gøre i
Norden. Vi vil opbygge organisationer, så vi kan gå ind på disse markeder mere aggressivt. Naturligvis skal
vi beholde vore nationale træk og vore
nationale organisationer i hvert af de
fire lande, men infrastrukturen må
blive så effektiv som muligt.

Jeg kan forestille mig, at De tænker,
at alt dette lyder godt nok, men
kommer det til at fungere og i så fald
hvordan?
Jeg kan svare, at det bliver en gradvis
proces, og at den af os alle vil kræve
en mental forandring og en anden
måde at arbejde på. I de fleste Philipsorganisationer er vore ansatte vant til
at rapportere efter linier i overensstemmelse med firmaorganisationen
- den operative struktur samstemmende med den legale struktur. I
fremtiden vil ansatte, som arbejder i
Philips i Danmark, Finland, Norge og
Sverige, rapportere til en ledende produktchef, som er nordisk ansvarli~ for
hele produktgruppen. Og denne vII
være stationeret i et af de nordiske
lande.

Enkle organisationsformer
Hvordan opnår vi nu dette? Se på
følgende punkter:
1. Vi skal have et minimum af bureaukrati. Der skal ikke være nogen
stor nordisk organisation eller nordisk stab.
2. Ved at undgå at et land dominerer
et andet.
3. Ved at fjerne komplicerede strukturer og komme frem til enkle, vertikale, produktorienterede organisatio.nsformer. De første eksempler har VIset
gennem udnævnelsen af Per Bjørnhelt
tillyschef, Pieter Harmsen til audiovideochef og Kjell Sundbom til S &
I-chef.
4. Ved at mindske antallet af niveauer i organisationen så meget som
muligt. Dette indebærer, at der bliver
mindre afstand mellem dem, som gør

Et marked på 23 mill. mennesker

ger, og for dem som arbejder i fabrikkerne.
- De nationale organisationer vil fortsat eksistere, men der bliver måske en
tilpasning af selskabsstrukturen.
- For dem, som er interesserede, vil
der være mulighed for at gøre karriere i et andet nordisk land.

I resten af 1984 organiseres øvrige divisioner på nordisk basis
I resten af 1984 vil de øvrige divisioner blive organiserede på nordisk
basis, og derefter vil vi opleve mange
års hårdt arbejde for at få dette til at
fungere. Det vil ikke blive let. Vi må
opbygge vore systemer og - hvis og
når dette er nødvendigt - ændre vor
indstilling. Og vi må ikke glemme at
øge salget og dermed fortjenesten.
Personligt tror jeg, at vi alle har en
spændende tid foran os - en udfordring - og jeg tror, at vi sammen vil
blive en meget stærkere faktor inden
for den verdensomspændende Philipsorganisation, end vi er i dag.

Konsekvenserne af samarbejdet
Jeg kan forestille mig, at De vil vide,
hvad konsekvenserne af den nordiske
samordning bliver.
- Der bliver begrænsede eller slet
ingen forandringer for dem som sæl-
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ap radiolelefon"bliver nordisk
Får nu eget salgsselskab i Norge
Danskudviklede og danskproducerede
radiotelefoner er blevet en god eksport-artikel. I 1983 var ap-modellen
stærkt medvirkende til, at Philips
placerede sig blandt de fem største
elektronik-eksportører med en eksport
på 340 millioner kroner. Denne udvikling ser ud til at fortsætte.
I denne måned har ap radiotelefon, og
dermed den danske Philips-koncern,
købt aktierne i det norske Feiring
Elektronikk NS med 50 ansatte i
Oslo. Det er et familiefirma, hvor 80
procent af omsætningen i forvejen lå
på radiotelefoner og navigationsudstyr fra ap.
Foruden salg af de traditionelle approdukter skal det norske firma stå
for installation og service på et taxa-

dirigeringsudstyr til 1500 taxi i Stavanger og Oslo. Det er udviklet og
produceret i København og sælges til
Norge for cirka 60 millioner kroner.

Også eget selskab i Sverige
Virksomheden har i forvejen et
svensk datterselskab med cirka 50
ansatte, og herhjemme er i de sidste
måneder etableret et landsdækkende
net af ap radiotelefon centre.

Udvikling og produktion
Udvikling og produktion af radiotelefoner og navigationsudstyr m.v., der
hidtil har ligget i den del af Philips
Elektronik Industri NS, der går under betegnelsen »TS« (Telecommunication Systems), fortsætter uændret

LEVERINGSPLAN FOR

NMT nr. 9.000
til Saudi Arabien

_

aUOCETYf.lIl!or:

NYT

-

under underdirektør Bent NørholmJessens ldelse, men nu med reference
til C. J. Mørck.
Fællesaktiviteterne på Jenagade-området fortsætter også uændret. Dette
gælder blandt andet samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og kantineudvalg.
Administration og forkalkulation refererer fortsat til underdirektør Thomas
Hansen, og den kommercielle administration varetages af afdelingschef
Chr. Frederiksen. Funktionerne indkøb, materialestyring, produktionsteknik og kvalitetsstyring ligger uændret hos B. Nørholm-Jessen.
C. J. Mørck refererer som hidtil til
direktør H. Bos og administrationen
uændret til direktør H. Bertelsen.
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Onsdag den 23. maj forlod den sidste
af de 9.000 mobiltelefoner, som skal
leveres til det saudi arabiske post- og
telefonvæsen, produktionen i Jenagade. Nr. 9.000 blev inspiceret af Mike
O'Niel, der på modtagerens vegne
med jævne mellemrum gennem halvandet år har besøgt fabrikken for at
se, om kvaliteten var i orden. Det var
den altid. Leverancen afsluttes godt to
måneder tidligere end aftalt.

2.500 radiotelefoner til Holland
ap radiotelefon har igen modtaget en
betydningsfuld ordre på mobiltelefoner. Denne gang er det på 2.500
mobiltelefoner af NMT-typen, som
skal leveres til det hollandske post-,
telegraf- og telefonvæsen. Repræsentanter for ordreafgiverne er her på
rundtur på fabrikken i Jenagade
umiddelbart efter kontraktunderskrivelsen.
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Selvom man nu ikke længere gemmer
en kopi af fakturaer og kreditnotaer,
er det alligevel muligt at sende en
kunde en kopi af hans faktura, hvis
han har mistet den. I trykkeriet på 3.
sal står en særlig fotokopimaskine
specielt beregnet til formålet. Den
kan lave A4'-kopier direkte fra microfichen.
For at gøre søgning af micro-fiche
hurtigere og nemmere er der indlagt
en ny funktion i Retops, Philips ordrestyrings-system. Herefter kan operatøren på sin skærm søge på både
ordre-, kunde-, faktura- eller kreditnota-nummer. Han eller hun vil så få
udlæst fakturaens beløb samt på hvilken micro-fiche, den pågældende faktura er registreret.

Overføres elektronisk
l sin ene hånd har Peter Rygeard 270 fakturaer. De findes også nedfotograferet på microfiehen. i den anden hånd. En af kortets 270 fakturaer ses på skærmen og er tillige ved at
komme ud som en papirkopi i Jørn Knudsens hånd.

270 fakturaer gemt på
en enkelt lille micro-fiche
Med Philips nye miclO-fiche system kan samtlige af Philips 250.000 fakturaer og
kreditnotaer nu gemmes på 900 små »Iysbilledercc• Bogholderiet behøver ikke
længere at gemme en eneste faktura-kopi. Det fjerner en masse papir-arkivering. Så
meget, at der kunne tages omkring 60 meter hylder ned fra Philips kontorer
Philips forskellige selskaber udsender
årligt 250.000 fakturaer og kreditnotaer. Og indtili år er en papirkopi
af hver eneste faktura omhyggeligt
blevet sat i ringbind og gemt på
hylder. Sådan er det ikke mere. Fra
den første januar kunne bogholderiet
udskrive alle sine fakturaer med et
gennemslag mindre. De papirkopier
som bogholderi-afdelingerne førhen
gemte til eget brug, bliver nu ikke
længere udskrevet. I stedet gemmes
samtlige oplysninger på micro-fiche.

Plads til 270 A4-sider
En micro-fiche har plads til 270 A4sider og fungerer præcist som et lysbillede, hvorpå de enkelte sider er
nedfotograferet 48 gange. En microfiche er altså et meget kompakt arkivsystern. Hvor de omtalte 250.000 fakturaer og kreditnotaer i deres ringbind optog 60 meter hyldeplads, vil de
med det nye system kunne ligge på

omkring 900 micro-fiche - der er 75
om måneden.
Nu skal man ikke længere have fat i
en tung og støvet ringrnappe, når man
skal finde en gammel faktura. Man
tager blot den pågældende micro-fiche
og anbringer den i læseapparatet,
hvor man kan læse alle de oplysninger, som stod på kundens faktura eller
kreditnota.

Sparer ca. 30.000 i papir-forbrug
Dette micro-fiche system, gør arkivering og søgningen hurtig og fejlfri.
Det er selvsagt pladsbesparende - og
så giver det rent faktisk en årlig
besparelse i papirudgifterne på 30.000
kr. om året.

Overførslen fra edb-anlæg til microfiche sker ca. en måned efter udskrivelsesdatoen. Herefter bliver fakturaen slettet på edb-anlæggets lager, men
nøgleoplysningerne bliver bevaret
endnu 12 måneder. Men indtil fakturaen bliver slettet af edb-anlæggets
lager kan den kaldes frem på skærmen i sin fulde ordlyd. Overførsel af
fakturaer til micro-fiche sker rent
elektronisk. Man skal altså ikke direkte ned-fotografere de enkelte papirer.
Når man ikke bare gemmer hver
eneste faktura i edb-anlæggets lager
længere end en måned, så skyldes det,
at lagerkapacitet er relativt kostbar.
De små micro-fiche er i den sammenhæng langt billigere. De fjerner enorme papirdynger fra skriveborde og
kontorreoler og er mere effektive end
ringbindene.

Det næste system
På noget længere sigt er der imidlertid udsigt til, at også micro-fiche
bliver erstattet. Her tænkes på Megadoc-systemet, som Philips er i gang
med at udvikle, og som i hovedtræk
lagrer informationer ved hjælp af
samme laser-teknologi, som kendes
fra compact-disc'en. Men indtil dette
system er klart, er micro-fiche løsningen den mest fordelagtige - både hvad
angår daglig betjening og økonomi.

Philips i det grønne
600 forhandlere deltog i forårets kampagne
for Philips transportable audio og video
udstyr. Forhandlerne fik et fuldt færdigt
udstillingsmateriale fra Philips, udformet
af grafikeren Ole Kortzau-Hansen. Forhandlernes materiale blev pakket på reklamelageret i Glostrup, hvor Poul Ingemann,
Benny Frederiksen og Grete Johansen er
ved at lægge flutes, konserves og påskebryg
m.v. i kurvene. Forårskampagnen blev så
stor en succes, at Philips Radio havde store
vanskeligheder med at kunne levere i fuldt,
ønsket omfang.
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Generalforsam linger
Ny formand i PAP
Siden 1. januar 1984 har det været
tilladt at eje udenlandske aktier. Det
giver mulighed for at have aktier i
Philips.
Vi kan ikke være medejere direkte af
det danske Philips Industri og Handens AIS. Alle aktier i dette selskab
ejes af det hollandske Philips Gloeilampenfabrieken.
Vi kan heller ikke direkte eje aktier i
dette selskab. De ejes nemlig alle af et
selskab, som hedder (oversat) »Fælles
eje af Philips«, og det er aktier i dette
selskab, som handles på børserne i
Amsterdam, London, New York og
flere andre steder.
Begrænset bestemmelsesret
"Fælles eje" -aktierne, som handles på
børserne, har begrænset indflydelse på
bestemmelsen over selskabet.
Indstillingsret til valg af bestyrelse m.v.
ligger i nogle få særlige aktier, som tilhører A. F. Philips' Fond.
Denne konstruktion blev indført i 30erne for at forhindre tysk indflydelse
trods massive aktieopkøb.
Der er altså en begrænset bestemmelsesret knyttet til en Philips-aktie, som vi kan
købe. Men bestyrelsen vil naturligvis altid
søge at betale de, der gennem aktiekøb låner firmaet penge, så de føler sig godt behandlet og beholder aktierne. Ellers sælger ejerne jo aktierne, kurserne falder, og
det bliver svært at tiltrække ny kapital
ved udstedelse af nye aktier.
Er det nu for en dansker - fordelagtigt at eie Philips aktier (altså aktier i
»Fælles eje«)? I -Philips News- meldes kursen den seneste børsdag og
hvor høj og hvor lav kursen har været
indenfor de sidste 12 måneder. I nummeret fra marts i år blev det nævnt at
udbyttet for 1983 var foreslået til 1,80
Gylden pr. aktie med et pålydende på
10,- Gylden. I samme nummer blev
den seneste kurs angivet som 46,10
Gylden, og i de sidste 12 måneder har
kursen svinget mellem 34,70 og 55,00
Gylden.
Udbyttet var altså kun 3,9% af den
seneste kurs, og det er jo beskedent i
forhold til det danske renteniveau.
Udbyttet bliver beskattet med 30% i
Holland før udbetaling og skal herhjemme indkomstbeskattes
(men her
kan den hollandske udbytteskat trækkes fra).
En større gevinst kan man håbe på i
form af en kursgevinst, men her skal
man have ejet en aktie i over 3 år for
at kursgevinsten bliver skattefri i
Danmark. Hvis man regner med at
det går så godt for Philips, at kursen
over de næste 3 år stiger fra f.eks. 40
til 64 Gylden, så kan man indkassere
en skattefri gevinst på 60% eller 20%
for hvert af de 3 år. Og vel at mærke i
Gylden, der i hvert fald hidtil har
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Fra Elkjærs beretning kan nævnes at
FSRU nu er ved at udpege medlemmer til de forskellige udvalg. Ændringerne er ikke fuldt gennemført nogle kræver lovændringer.
PAP fylder 40 år 13. september 1986 vi vil tage hul på festlighederne allerede ved familiefesten i efteråret 84.
Preben Petersen og Keld Reenberg
forlader PAP's bestyrelse, og formanden takkede for deres indsats.
Fra bemærkninger til udvalgene var
der enighed om at festudvalget ved
indbydelse til fester udenfor Philips
skal meddele hvor festen holdes. Og at
de bør holdes på steder nær offentlige
transportmidler.
Benny Stistrup fra sundhedscenterudvalget nævnte, at regelmæssige helbredsundersøgelser fortsætter. Men de
tildelte ressourcer gør at der går mere
end et år mellem dem.
Grete Visby forelagde regnskab og
budget, som blev godkendt.
Elkjær havde ønsket at gå af som
formand, og til ny formand valgtes
Swenn Poulsen, Telekommunikation.
I Øvrigt valgtes til PAP's bestyrelse
Inge Geisshirt, Lampe, Benny Stistrup, Hovedselskabet, Grete Biilmann, Hovedselskabet og Michael
Barnstrøm Pedersen, Telekommunikation, for 2 år.
Reenberg havde ønsket at gå udenfor
tur, og Lennart Berndtsson, Data,
blev valgt for et år.
Nye suppleanter blev Hans O. Nielsen, Hovedselskabet og Marian Voss,
Trykkeriet.

været en hårdere valuta end danske
kroner.
Alt i alt må det dog siges, at man ikke
først og fremmest skal købe Philips
aktier for at tjene penge, men af
interesse for at være med til at eje en
lille del af sin arbejdsplads.
Har man den interesse kan man naturligvis selv henvende sig til en'
dansk bank og bede den optræde som
mellemmand. En anden mulighed er,
at vi i dansk Philips danner en investeringsforening, som administrerer
de danske Philips medarbejderes aktier.
Investerings-forening?
Har du lyst til eventuelt at være
medejer af Philips gennem en sådan
investeringsforening,
så send en note
herom (med dit navn, afdeling og
lokaltelefonnummer) til undertegnede
i Tele, Industrigården S 520.
Hvis der er tilstrækkelig interesse, kan vi
så undersøge, hvordan en sådan investeringsforening for Philips-medarbejdere
kan etableres.
Swenn Poulsen

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde
blev Inge Pedersen ny næstformand.
Kasserer og sekretær (Inge Geisshirt)
fortsætter, og udvalgsposterne blev besat.

Tre nye
i PPR's bestyrelse
BØrge Gøtz, Alice Haxholm og Keld
Olesen blev nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i personaleforeningen
PPR
ved forårets generalforsamling.
.
Birger Vessel er fortsat formand, Børge Gøtz blev næstformand og Alice
Haxholm sekretær.
Generalforsamlingen
havde samlet
omkring 100 medlemmer, som efter
den mere alvorlige start mødtes omkring de kulinariske nydelser og sluttede aftenen med musik og dans.

Debat og gule ærter
Generalforsamlingen
i -Personaleforeningen Philips Jylland- var velbesøgt
i år.
Valgene sammensatte bestyrelsen således: Mogens Rasmussen, Lampe (formand), Ole SØrensen, Medico (næstformand), Jytte Bettern. administrationen (kasserer), Lotte Ravn, Medico
(sekretær) og Jørn Rasmussen, Prof.
Service.
Efter valg og debat blev der traditionen tro serveret gule ærter.

Valg til
NGI's
bestyrelse
Fællestillidsmand
Niels Verner Johansen blev genvalgt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for
Nordisk Glødelampe Industri AIS.
Som nyt medlem blev indvalgt tillidskvinde Alice Inge Kjær.
Deres suppleanter blev tillidsmand
Benny Thisted Christensen og værkfører Bjørn Høyer,
77 procent af de 123 stemmeberettigede deltog i valget.

25 års jubilæum

Ole Andreasen

Claus Christensen

Fredag den 10. august: Overassistent
Ole Lolk Andreasen, Philips Radio.
Reception i mødelokale 416 kl. 10.30.
Onsdag den 15. august: Fuldmægtig
Claus Christensen, Philips Centrallager. Reception i Glostrup kl. 10.00.

Udlært

Det var helt tydeligt for de mange receptionsgæster, at overassistent Jørgen Thede
fik et stort ønske opfyldt, da han fik en
overfræser i 25 års jubilæumsgave. Yderst
til venstre venter PPR-formand Birger Vessel på at overrække foreningens gave - en
hækkesaks. På det lille billede lykønsker
afdelingschef Niels Søgaardjubilaren og
fru Thede med 25 års dagen, som blev
markeret den 2. april. l baggrunden Thedes
datter og underdirektør Bent NørholmJessen.

Steen Jørgensen, Philips Service i
Glostrup, blev udlært som radiomekaniker den 22. marts.

På pension
31. maj: Afdelingschef Arvid Walther
- efter 37 års ansættelse.
31. maj: Kantineassistent Inga Nielsen - efter 13 års ansættelse.
31. maj: Ekspeditrice Eva Nielsenefter 22 års ansættelse.
14.juni: Montrice Lizzi Mogensen efter 11års ansættelse.
2. juli: Montrice Olga Szancer - efter
11 års ansættelse.

Dødsfald
Specialarbejder Allan Bjørn Petersen,
A.P. Radiotelefon, døde den 13. marts,
35 år gammel.
Allan Petersen har været ansat hos
Philips siden maj 1979.
Specialarbejder Jens Nyland Isaksen,
Philips Elektronik Industri, døde den
3. maj, 51 år gammel.
Jens Isaksen har været ansat hos
Philips siden 1960.
Ingeniør Torben Rye, der i 1969 gik på
pension efter 29 års ansættelse hos
Philips, døde den 18. februar, 79 år
gammel.

Udstilling af
Philips-kunstneres
egne arbejder?
En del Philips-medarbejdere har
kunstneriske evner!
- Det ved vi ganske konkret, men de
flest går og skjuler deres evner, siger
formanden for Philips Kunstforening,
Peter Thonning.
- På generalforsamlingen for nylig
blev der derfor fremsat et ønske om,
at der bliver sammensat en udstilling
udelukkende af medarbejderes værker. I bestyrelsen har vi allerede diskuteret emnet, og vi venter umiddelbart efter ferien at komme med et
udspil, så vi kan se, hvilke talenter
der skjuler sig hos Philips.

Causeri om Sonja Ferlov
Mancoba
Forud for generalforsamlingen den 26.
april havde kunsthistorikeren Gertrud Købke Sutton vist film og holdt
et causeri om den danske billedhugger
i Paris, Sonja Ferlov Mancoba.
På generalforsamlingen blev Hans O.
Nielsen og E. Martinus Andersen
valgt ind i bestyrelsen efter Edith

Tak
Min familie og jeg takker alle, der var
med til at gøre min 25 års dag til en
festlig oplevelse.
Jørgen Thede
Angående den 23. marts:
Til alle JER,
som kom og gav
og røg og drak:
Hav tak!
Til alle jer,
som bare gav
men ikke kom
og drak:
Særdeles tak!!!
A. Walther

Faurholt og Ejvind Pedersen, der havde ønsket at trække sig tilbage efter
mange års virke.
Kommende udstillinger i kantinerne
vil blive omtalt forud, så vidt det er
muligt, oplyser P. Thonning.

36 hovedgevinster
Efter causeri og generalforsamling
blev spændingen udløst om, hvem der
skulle have de 36 meget fine hovedgevinster og 81 tillægsgevinster i årets
bortlodning.
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Amager Rundt: Søndag den 27. maj mødte cirka 80 morgenfriske Philips-medarbejdere k!. 8.45 for at deltage i det årlige
-Amager Rundt på cykel«. Foran Industrigården blev der udleveret bluser; bøllehatte. flag og balloner. Derefter drog vi i samlet
flok til startstedet, hvor der var en dejlig stemning og højt humør, fortæller Erling Kjær. KJ. 10.09 lød startskuddet, og med en
salve af festlige kommentarer fra Gunnar Nu Hansen blev vi sendt af sted på den 42 km lange rute. Nogle lagde ud i raskt tempo,
mens andre tog det mere roligt. Efter 15 km samledes vi atter i Kongelunden, hvor depotvognen ventede på os med en lille
forfriskning. Næste stop var Dragør, og derefter gik det i rask tempo hjemad. Efter at have.afleveret vores startnummer - mens
Gunnar Nu Hansen stadig sendte hold af sted - drog vi atter tilbage til Philips, hvor vi spiste vores medbragte mad på terrassen.
Selvom solen ikke ligefrem var med os, var det en dejlig tur, og vi håber at se lige så mange igen til næste år.

Badminton
I weekenden, den 5.-6. maj, afviklede
badmintonafdelingen i ABC-Hallen i
Markmandsgade de åbne Philips-mesterskaber for 1984 med 40 deltagere.
Der blev kæmpet i 8 rækker, og med
mange hårde kampe strakte turneringen sig over i alt 8 timer. Efter
adskillige overraskende resultater
blev vinderne i de 8 rækker følgende:
Herre single A-rækken:
Jørgen Ditlevsen.
Herre single B-rækken:
Steen Sørensen.
Herre double A-rækken:
Jørn Gilsaa, Poul Erik MØller.
Herre double B-rækken:
Jan Hansen, Steen Sørensen.
Dame single: Rita Hansen.
Dame Double:
Ulla Sørensen, Anja Blitz.
Mixed double: Birgitte Hansen,
Hans Bang.
Mixed double, old boys:
Birgitte Hansen, Hans Bang.
I hver række var der præmie til de tre
øverst placerede. 1. og 2. præmierne
var gavekort, mens 3. præmien var 1
flaske rødvin.
Lørdag aften blev benyttet til en festlig sammenkomst med spisning og
diverse vine. Man brød dog op allerede
kl. 24, idet de seriøse af deltagerne
skulle hvile ud til næste dag, mens
resten samledes hos en enkelt af deltagerne for at se Melodi-Grandprix på
video.
I løbet af weekenden blev der endvidere holdt afdelingsmøde. Her blev Niels
Pelle formand, mens spilleudvalget
kom til at bestå af Lilli Rasmussen,
Anja Blitz og Preben Larsen.
Sæsonen er ved at være slut. I BC-37's
hal slutter sæsonen med udgangen af
maj, mens den i ABC-hallen varer til

udgangen af juni. I begge haller begynder den ny sæson 1. august, hvorfor tilmeldingerne bliver sendt ud i
løbet af maj. Tilmeldingen skal retur
til Anja Blitz senest den 29. juni. I
skrivende stund (22. maj) er der uvist,
hvad der sker med BC-37's hal, hvilket kan give problemer med fordelingen af træningstimerne. Men vi håber
det er afklaret i god tid inden den nye
sæson.

Fortoldning
på magnetbånd
Som første og foreløbig også eneste
virksomhed i Danmark har Philips
taget Toldvæsenets nye fortoldningsprocedure på magnetbånd i brug.
- I stedet for dagligt til Toldvæsenet
på Amager at indlevere cirka 75 fortoldningsbegæringer med fakturaer,
fragtbreve og oprindelsescertifikater
m.v., registrerer vi nu en måneds
import på et magnetbånd, der afleveres til Toldvæsenet, mens de dertil
hørende dokumenter opbevares i speditionsafdelingen IMPEX på Centrallageret, fortæller Villads Simonsen.
På årsbasis er der tale om cirka 500
kg papir, der nu afløses af magnetbånd.
I forbindelse med denne nye toldprocedure har edb-afdelingen og IMPEX
udarbejdet et nyt on-line importsystem på computeren P 7000, hver
blandt andet alle såkaldte IFIS-fakturaer via edb transmitteres direkte ind
i importsystemet og dermed fortoldes
uden yderligere registrering.

Sommerhus til leje i juli: Nyere hus
med alle moderne bekvemmeligheder.
80 m2• 6 sovepladser. Stor ugenert
grund med dejlig fjordudsigt. Beliggende på Orø. Kr. 1.000 pr. uge +
elforbrug efter måler. Henvendelse til
lokal 2502.
Vesterhavet/Løkken: Sommerhus 5
minutter fra havet. 4 personer. Ledig i
juni og august. Kr. 1.000 pr. uge.
Henvendelse til Ernst Laursen (02)
883163.
Lolland: Bindingsværkshus i Græshave til leje på ugebasis i sommer/
eventuelt til salg. Indeholder 2 stuer,
alrum, moderniseret køkken, badeværelse, sengeplads til otte voksne og to
børn. Ledigt hele sommeren. Henvendelse til Birte Othmar, lokal 2610.
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