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100 000 000 Philips-TV
- og 1 million i Danmark
Samtidig med, at den internationale
Philips-koncern passerer det magiske
tal 100 millioner, afleverer en Philipsforhandler Philips TV-apparat nr. 1
million til en dansk forbruger.
Philips Radio sagde tak til forhandlerne på en helt speciel måde for deres
indsats gennem årene. Den 6. september sørgede en lang række håndværksbagere for, at forhandlerne modtog en speeial-komponeret lagkage
sammen med en jubilæums-grammofonplade.
Håndværksbagernes indsats klappede perfekt. Inden for de samme to
timer leverede de den velsmagende
hyldest og tak over hele landet.
Se artiklen s. 3

på side 4.

Philips internationalt:
Philips første TV-apparat fra 1949 fik øgenavnet -Hundehuset«, fordi det var solidt
fremstillet af træ.

Se side 2

Besøg af kinesisk delegation i Jenagade
- blev fulgt op af stor ordre på NMT

- Hvis pigerne i produktionen gennem
efteruddannelse kan få mere viden, kan de
overtage dele af de faglærtes arbejde, som i
de kommende år bliver mere avanceret.
Sammen med de knalddygtige ingeniører,
vi har i dette land - og her hos Philips - vil
denne dygtige arbejdsstyrke kunne skabe en
leverings-pålidelighed, som er uovertruffen,
og så vil Philips i Danmark fortsat blomstre.

Læs afskedsinterviewet

Stor interesse for Philips Kontorstudio
- som åbnede i ArIIus den 'D. august

Sv. Loft før pensioneringen:

Se side 5

Fortjenesten steg
med 110 procent
Salgsomsætningen i den internationale Philips-koncern steg i første halvår
med 17 procent til 24,1 milliarder
gylden. Indtjeningen steg med 110
procent til 544 millioner gylden. Lagerbeholdningerne mindskedes fra
31.1til 30.7 procent. Antallet af medarbejdere steg med 2.700 til 343.900.
Som resultat af den stærke økonomiske vækst og den høje dollar-kurs
er salget i USA og Canada steget
kraftigt, men også i Asien har stigningen været markant. Europa ligger
under koncern-gennemsnittet på
grund af tilbageholdenhed på konsumentvareområdet.

NGI nr. 3
Nordisk Glødelampe Industri A/S placerer sig pænt i den internationale
konkurrence.
I den sidste oversigt fra koncerncentret er NGI rykket tre pladser op i
kvalitetskonkurrencen for normale
glødelamper og ligger nu som nummer 3.
Direktør H. Folmer Hansen betegner selv meddelsen som glædelig, men
ikke særligt opsigtsvækkende, for
NGI har i de senere år ligget på 4.,5.
og 6. pladser.
»Philiskopet« synes nu, at det er et
flot resultat blandt de deltagende godt
40 glødelampefabrikker rundt i verden.

Y2 million
A4-ark
o ,
pa en
laser-plade
Præsenteres i næste uge på »Kontor & Data 84cc - Gratis personalebilletter

Philips Kontorstudio i Guldsmedgade i Arhus - er model for de 13 øvrige forretninger, der
skal åbnes i løbet af de næste 18 måneder.

Stor interesse for
Philips Konlorstudio
Mange ønsker at købe de næste forretninger, der nu skal indrettes
Mandag den 27. august åbnede Philips Datasystemer den første forretning, der skal levere professionelt edbudstyr og kontormaskiner direkte til
erhvervslivet. Den nye butik ligger i
Guldsmedgade 34 i Arhus - og den
bliver i de næste 18 måneder efterfulgt af Kontorstudio'er på 13 andre
adresser landet over.
Starten var meget fin, der var stor
interesse for Philips Kontorstudio i
ugen forud såvel fra pressen som fra
det århusianske erhvervsliv ved receptioner i lokalet. Og siden dørene
blev åbnet for butikkens normale
drift, har mange orienteret sig om'det
nye og omfattende produktprogram,
som blandt andet består af Philips
første PC'er, et nyt lokalt netværk til
Philips tekstbehandlings-system P
5020, IBM-elektroniske skrivemaskiner og et komplet udvalg af danskproducerede kontormøbler,

Mange vil betale 400.000
Som det blev nævnt i sidste nr. af
»Philiskopet« ejer Philips selv Århusbutikken, men de kommende forretninger vil blive drevet efter franchisingprincippet. Det vil sige, at Philips
indretter de nye butikker og leverer
produkterne, hvorefter butikkerne
overdrage s til andre, som selv kommer til at stå med ansvaret og den
daglige drift.
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Hvervekampagnen for at finde de
nye forretnings-indehavere begyndte i
august, og der meldte sig mere end
150 interesserede. Efter at have studeret oplægget meldte 30 sig til en heldags sammenkomst på -Scanticon- i
Århus, hvor afdelingschef Brian Mogensen fortalte om aktiviteten. For at
deltage i dette møde skulle man betale 500 kroner til dækning af omkostningerne.
Ud af disse 30 deltagere meldte 17
sig, som var parat til at underskrive
en hensigtserklæring om at overtage
en butik og at investere 400.000 kroner kontant. Underdirektør Jens Øjvind Nielsen oplyser, at det er ansøgere på et højt professionelt niveau.

Philips Datasystemer har på sin stand
nogle af de mest spændende nyheder,
der i år bliver vist på udstillingen
»Kontor & Data 84« i Bella Center.
Den mest bemærkelsesværdige er
edb-Iagringssystemet -Megadoc«, der
lagrer billeder, tekst og data i meget
store mængder, og som omfatter en
højopløselig skærm i A4-format til
fremvisning af dokumenter. Systemet
benytter sig af samme teknologi, som
kendes fra Compact Disc-anlæggene,
hvor informationer aflæses af et laserhoved. Overføres informatiooerne direkte fra edb-anlægget ved datatransmission, er det muligt at gemme en
informationsmængde, der svarer til Yz
million maskinskrevne A4-ark pr. plade.

Dansk printer: A4-side på 3 sekunder
En anden nyhed, man bør lægge mærke til, er en printertype, der for Philips er udviklet og produceret af det
danske firma Mercante International
AIS.

Den nye printer, som markedsføres
over hele verden, hedder Elpho 20, og
anvender det samme princip, som
kendes fra fotokopimaskinerne. Den
arbejder med en hastighed på 20 ark i
minuttet, og man kan vælge mellem
en lang række skrifttyper, ligesom
den kan udskrive logo og tegninger.
Udskrivningshastigheden er 3 sekunder pr. side. Det overgår selv de
hurtigste linieskrivere.
Har du lyst at se udstillingen, kan
billetter (2 pr. ansat) hentes i hall'en
på Industrigården eller i personalebutikken i J enagade. Øvrige afdelinger
henvender sig til C. Nicolaisen på
lokal 2351.
En plade med en milliard tegn placeres i
anlægget.

Stor ordre fra IBM
Philips har fået en betyningsfuld ordre fra IBM på levering affarvemonitorer, De skal produceres af det italienske Philips-selskab FIM!. IBM vil
benytte monitorerne i deres nye arbejdsstation 3270 PC/GX.
Ordren har en værdi af et to-cifret
million-beløb i Gylden, og den blev
vundet i stærk konkurrence med andre leverandører.

Et
fint
første
halvår
Omsætningen steg med
godt 15 procent
I Philips Radio blev jubilæet markeret sammen med medarbejderne, der hver fik en
jubilæumsplade, en lagkage og et tillykkekort, som her præsenteres af Jørn K. Slot, John N.
Palle og Finn T. Christensen. Den samme hilsen var med hjælp af landets håndværksbagere
sendt til samtlige Philips radioforhandlere.

100 000 000
TV fra Philips
Jubilæums-TV'et blev sammen med 99 andre farve-TV givet til Røde Kors
I 1884 skabte den tyske student Paul
Nipkow grundlaget for fjernsynet.
Præcis 100 år senere blev Philips det
første selskab, der havde produceret
100 millioner TV-apparater. Begivenheden indtraf i går (den 6. september),
hvor Philips-koncernens præsident
Wisse Dekker modtog jubilæumsTV'et fra samlebåndet. Og for nu at
blive ved tallet 100, forærede han 100
farve-TV til det hollandske Røde
Kors. Gaven blev symbolsk overrakt
til Prinsesse Margriet i hendes egenskab af medlem af bestyrelsen for det
hollandske Røde Kors.
Når Philips i dag er verdens største
TV-producent, skyldes det ikke en
flyvende start. Da produktionen startede for 35 år siden, havde der allerede været TV i amerikanske og engelske hjem i en årrække. Alene i U.S.A.
var der solgt næsten tre millioner.
Philips havde allerede i 1923 startet
med at udvikle og forske i TV Det var
anden Verdenskrig, som satte en stopper for Philips premiere på TV-salget
og der gik flere år efter krigen, før det
europæiske marked var modent til TV

Første TV i 1949
Philips solgte sit første TV-apparat i
1949. Det fik øgenavnet »Hundehuset«, fordi det var solidt fremstillet af
træ. Det havde en 22 tommer skærm,
fire kanaler og meget få finindstillinger sammenlignet med et moderne TV

I 1984 sælger Philips et TV-apparat
hvert tredje sekund, nat og dag. Det
illustrerer værdien af TV for koncernen. Over hele verden er mere end
40.000 medarbejdere beskæftiget med
udvikling, design, produktion og markedsføring af TV og video-produkter.
Seks procent arbejder inden for forskning og udvikling, og Philips ønsker
fortsat at være førende på dette felt.

Næste 100 millioner på 10 år
I de seneste af de 35 år er produktionen steget betydeligt, alene i de sidste
tre år er der fremstillet 20 millioner.
De næste 100 millioner ventes inden
for de næste ti år. Skønt 600 millioner
TV allerede er i brug rundt i verden,
ventes markedet at udvikle sig meget
kraftigt. Det vil specielt ske i udviklingslandene.
Det første TV-apparat blev solgt for
800 hollandske gylden. Det svarer i
dagens pris til 15.500 kroner, når
infaltionen tages i betragtning. For
cirka 10.000 kroner kan man i dag
købe et Philips farve-TV med fjernbetjening, 99 kanaler, tekst-TV, stereolyd og forbindelse til andet videoudstyr som videobåndoptagere, kamera,
pladespiller og hi-fi-system. Den relative pris for et Philips-TV er altså
faldet, mens kvalitet og features er
udvidet betragteligt.
I

Det ser nu ud til, at den danske
Philips-organisation styrker sin position såvel på hjemmemarked som eksportmarked. Efter første halvår ligger
omsætningen mere end 15 procent
over samme periode i 1983 - og de
første måneder af andet halvår viser
samme gunstige tendens.
Fortsætter stigningen i resten af
året, vil vi passere det slagsmål på 1,6
milliarder kroner, som blandt andet er
kendt fra plakaten, der er placeret
rundt på opslagstavlerne.
Det er næsten alle produktområder,
der har bidraget til det øgede salg. De
største stigninger finder vi på farveTV, videobåndoptagere, autoradio,
hvidevarer og elektroniske komponenter. Også belysningsområdet har pæne
resultater, blandt andet i belysningsarmaturer. Inden for producentvareområdet er der et oversalg på næsten
alle grupper, men her er det dog svært
at kommentere på andet end det totale års-resultat.
Det blev altså et fint første halvår,
som bragte os godt på vei mod målet og på vej -op med Philips '84«.
Hiltjo Bos
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Første gang i historien:

33 år som fællestillidsmand
Svend Loft går på pension
den 2. oktober og ser i en
samtale med »Philiskopetcc
tilbage på små og store
hændelser i et begivenhedsrigt job
- Vi var meget utilfredse med tillidsmanden, som ikke varetog vore interesser godt nok over for ledelsen. Derfor blev der indkaldt til ekstraordinært klubmøde i restauranten ovre på
Øresundsvej. og det endte med et
mistillidsvotum, fortæller Svend Loft.
Han blev derefter den nye tillidsmand. Og ved det efterfølgende valg
af fællestillidsmand, blev det også
ham, der fik til opgave at bestride
jobbet.
Svend Loft blev ansat hos Philips
den 10. maj 1950 af den senere direktør H. G. Busck og startede på aftenholdet i lampeproduktionen. Arbejdet
bestod i at vaske lamper. Kort tid
efter lykkedes det at komme på dagholdet, og nogen tid senere blev han
reparatør i produktionen.
- Når min forgænger fik sit mistillidsvotum, skyldtes det hans ringe
indsats i forbindelse med en rationalisering, der skulle gennemføres. Vi var
inde i en fantastisk udvikling, blandt
andet var Philips gået med i en
licitation om telefoncentraler. Vi var
naturligvis med på, at der skulle
rationaliseres, men ønskede at få
skabt nogle for os mere fornuftige
præmisser.
Gennem de 33 år, Svend Loft har
været fællestillidsmand, har han haft
mange mærkesager og på vidt forskellig måde været med til at præge
tilværelsen på arbejdspladsen. Hvad
de færreste i dag husker, er at han i
en periode var formand for idrætsforeningen.

To idrætsforeninger blev til en
- Det skyldtes nu ikke min aktive
deltagelse i sporten, men det helt
urimelige, at vi på et område som
idrætten - som jo netop skal samle havde en forening for arbejderne og en
for funktionærerne. Sammen med
Hans H. Olsen og Allan Frederiksen
fik vi skabt en forening, der var fælles
for direktør og piccolo. Der lærte man
også at sige du til hinanden.
Et andet område, som skilte funktionærer og arbejdere, var frokostpausen. De havde hver sin kantine. Det
blev, til begge gruppers tilfredshed,
også ændret. Og fællesklubben med
Loft i spidsen sørgede for, at sund-
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hedscenter-aktiviteten blev åbnet for
arbejderne.
Et af Loft's hjertebørn er Hjælpekassen, som de timelønnede selv bidrager til med et beskedent ørebeløb
pr. time - og som også er deres
ferielotteri. Der var et meget stort
behov for den, da den blev oprettet, og
det er der stadig til betaling aftandlægeregninger og lejlighedsindskud.

Hi~lpekassen- til barnets tarv
- En gang om året kunne man i øvrigt
låne 200 kroner uden motivering. Det
er nu forhøjet til 1.500 kroner. Vi har
forresten den regel, at vi kun låner til
fester, når det gælder barnets tarv.
Derfor intet til barnedåb, men gerne
til konfirmation, hvor det kan være
trist for den unge, at der ikke kan
festes ligesom hos kammeraterne, siger Loft.
På falderebet ønsker Svend Loft at
understrege betydningen af samarbejde. Uden i Øvrigt at fortabe os i den
sidste strejke, som fandt sted for nu
godt 30 år siden, pointerer han, at den
skabte grobund for stabiliteten på
arbejdspladsen. Bedst ser man det ved
en anciennitet, som vist ikke kendes
på andre arbejdspladser i dag.

- Udviklingen på arbejdspladsen og
på det teknologiske område bør ikke
ske hverken på vore eller på ledelsens
præmisser. Hvis ikke den teknologiske udvikling bliver behandlet i samarbejdets ånd, får vi ikke det bedst
mulige ud af den.

••

I

I
J

Faggrænser giver problemer
Vi kan se, at udviklingen stiller store
krav. De faglærte bliver dygtigere og
dygtigere, og det er nødvendigt i en så
avanceret virksomhed som vor, at vi
er helt på toppen. Det er vore piger
også. Blandt de faglærte og ufaglærte
diskuterer vi det indgående, og vi
erkender, at faggrænserne giver problemer i dag.
Det er vigtigt, at vi gør mere ved
efteruddannelsen - og både for de
faglærte og de ufaglærte. Derfor har
vi også været glade for de foreløbige
kontakter med vor nye uddannelsesleder. Det er vigtigt, at der kommer en
styring til, og den ønsker vi helt
naturligt at få del i.

Uddannelsen må skræddersys
Som jeg oplever udviklingen forudser
jeg, at denne fabrik er anderledes om

fem år. Derfor må uddannelsen også
skryddersys til os. I klubberne siger vi
til alle i 40'erne og derunder: Benyt
jer af kurser. Til alle dem, der er
ældre, har firmaet brug for deres
livserfaring.
På uddannelsesområdet har Philips
altid været foran, fortæller Loft. - Vi
fik i 50'erne et formidabelt godt samarbejde med myndighederne omkring
oprettelse af den arbejdstekniske skole her på adressen og vi uddannede
radioteknikere. Derigennem opnåede
vi en ekstra good will fra såvel fagbevægelse som arbejdsgiverforening.

Skammens dag
Den dato, Sv. Loft holder op hos
Philips, betragter han selv som skammens dag, fordi det er 12-års dagen for
Danmarks indtræden i EF. - Når man
som jeg stammer fra Første Verdenskrig og har oplevet Den Anden, været med under EFTA og nu i EF, er det
en klar fornemmelse, at vi kommer til
at opleve, at de store lande dræber de
små. Jeg er tilhænger af et frihandelsområde, men jeg er ikke med på, at vi
skal understøtte en vesttysk bjergbonde samtidig med at vi bliver bundet
på hænder og fødder.
Partipolitisk har Loft aldrig lagt
skjul på, at han er kommunist, men
han er ikke partisoldat, siger han. 'I'ilhørsforholdet har heller ikke været
en hemsko, blandt andet har jeg i en
lang årrække siddet som SID-medlem
i det social-politiske udvalg og været
medlem af fagbevægelsens internationale Philips-gruppe.

Svend Loft er ked af at gå
Men nu slutter det hele. 67 år - og så
er det slut både på Philips og i
fagbevægelsen. At Svend Loft er ked
af det, lægger han ikke skjul på. Når man som jeg gennem hele tilværelsen har været optaget aflivet på og
omkring arbejdspladsen; har der ikke
været tid til at have en hobby. Det
svider selvfølgelig til mig i dag. Men
der ligger selvfølgelig en stor udfordring i, at jeg nu 24 timer i døgnet
skal være sammen med min kone. Jeg
vil gerne gennem »Philiskopet« tage
anledning til at takke mine arbejdskammerater, der har genvalgt mig
gennem de mange år. Det har medført
mange oplevelser og givet mange udfordringer, som har gjort min tilværelse spændende. Og det har givet erfaringer. Hvis min efterfølger og mine
arbejdskammerater har lyst, vil jeg
bare sige: Træk på mig.
Til slut i samtalen vender Sv. Loft
tilbage til efteruddannelsen og dens
betydning. - Hvis pigerne kan få mere
viden, kan de overtager dele af de
faglærtes arbejde, som i de kommende
år bliver endnu mere avanceret. Sammen med de knalddygtige ingeniører,
vi har i dette land - og her hos
Phil ip(s) vil denne dygtige arbejdsstyrke kunne skabe en leveringspålidelighed, som er uovertruffen, og så
vil Philips i Danmark fortsat blomstre, slutter Svend Loft.

Den kinesiske delegation foran fabrikken i Jenagade. Den er flankeret til venstre af Torgeir
Vargel og til højre af John Ankergaard. I midten ses Carl Johan Mørck og delegationens leder,
der holder på besøgets hovedtema - ap radiotelefonen.

Kinesere i Jenagade
ap radiotelefon har haft besøg fra
Beijing (Peking) i Kina af en gruppe,
der har været ude at studere automatiske radio systemer til anvendelse i
flere store kinesiske byer.
Delegationen var inviteret til at se
de fire Philips-virksomheder, der udvikler udstyr på dette felt. Foruden til
København gik rejsen derfor til Phi-

lips i Hong Kong, Te-Ka-De i VestTyskland og PTMC i Australien. Efter
hjemkomsten er afgivet en større ordre til Philips. Fra ap radiotelefon
skal leveres NMT-telefoner til en værdi af 3 mill. kr.
Efter gæsternes ønske bestod deres
fortæring af kinesisk madkunst, og
under møderne blev der serveret rigtig kinesisk jasmin-te. Det dominerende sprog var kinesisk, hvorfor der med
delegationen også fulgte en tolk.

Smidig døgnpleje med ap-radioer
De enkelte kommuners hjemmehjælper- og sygeplejerske-service kan
gøres mere smidig og effektiv til gavn
for alle parter. Det viser foreløbige
erfaringer fra Esbjerg, der fra maj har
indført et nyt system for døgnpleje
med udstyr fra ap radiotelefon.
I Esbjerg er der oprettet en vagtcentral, som døgnet rundt tager mod
opkald fra klienter. Via bærbare radioer alarmeres de vagthavende sygeplejersker og hjemmehjælpere, der så
kan rykke hurtigt ud. De vagthavende
har hele tiden radioen med på arbejde, så de er til at få fat i med kort
varsel. Der er indkøbt ialt 40 radioer
af typen ap 707, der kun vejer 700 g
inkl batteri.

Hurtig udrykning
4 vagtassistenter passer centralen
døgnet rundt. På vagterne kører sygeplejersker og hjemmehjælpere efter en
klientliste, der i reglen omfatter faste
tilsyn af kortere varighed. Men modtager vagtcentralen opkald fra klienter, der trænger til hjælp, alarmeres
sygeplejersken via den bærbare radio.
Så afgør sygeplejersken selv, om hun
skal afbryde sin rute for at rykke ud
og yde akut hjælp.
Tilsvarende kan sygeplejersken via

vagtcentralen komme i forbindelse
med den pågældende læge.

Overfaldsalarm
Hjemmesygeplejersken kan risikere
at ende i en truet situation. Derfor er
radioen forsynet med en knap for
afsendelse af alarmopkald til hovedstationen.
Bruges alarmknappen, afsendes
alarmen i intervaller på 20 sekunder.
Når alarmen er modtaget i vagtlokalet, stilles radioen af, ved at man
sender et opkald til den pågældende
radio. Alarmopkaldene går direkte
udenom en eventuel kø af opkald.
Centralens rækkevidde er stor.
Kommunikationen mellem centralen
og den enkelte bærbare radio rækker
10-15 km.
Den indbyggede, genopladelige akkumulator i den bærbare radio holder
fuldt opladet til 10 timers normalt
brug. Opladningen foregår uden for
vagttiden, og radioerne kan ikke overoplades.
Esbjerg Kommune har effektiviseret sin
døgnservice med små bærbare radioer fra
ap radiotelefon.

I anledning af fællestillidsmand
Svend Loft's pensionering indbyder Fællesklubben i Jenagade til
en reception i mødelokale C, tirsdag den 2. oktober. Den interne
reception starter kl. 10, og der vil
blive anledning for gæster udefra
til at hilse på ham fra kl. 10.30.
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Jørgen Hegelund
nordisk Elcoma-chef

Fra opfinderfinalen i -Eooluon- i Eindhoven: Thøger Lyme (til venstre) og den danske
dommerkomite-formand professor Thor A. Bak (der nu også er i den internationale jury)
med Thøgers telefonsvareranlæg, hvorfra han er i kontakt med hovedpræmievinderen lan
Peter Berman, der fik 10.000 kroner for sit telefontakseringsanlæg. Her er lan parat til at give
forbindelsen videre til professor H. B. G. Casimir, der erjury'ens æresformand. Han har
været elev hos Niels Bohr - og talte dansk med vore deltagere.

Europæisk pris for
te lefontakseri ngs-apparat
21-årig dansker vandt 10.000 kroner i Philips-finalen i Holland
Den 21-årige ingeniør-studerende lan
Peter Berman fra Humlebæk vandt en
afhovedpræmierne i "Philips europæiske konkurrence for unge forskere og
opfindere- og fik ved finalen i Eindhoven, Holland, 10.000 kroner for sit
telefontakserings-apparat.
Det er i stand til at opdele en
telefonregning, så hver bruger af telefonen kan få sin egen regning. Med
syv søskende i hjemmet i Humlebæk
løste lan sin mors problem med store

telefonomkostninger og fik mere end
halveret regningen fra 4.000 kroner
til 1.800 kroner.
Et elektronikfirma har allerede
henvendt sig til lan for at producere
opfindelsen, men KTAS beklager, at
det ikke kan lade sig gøre at slutte det
til telefonnettet, da det kræver en
ombygning af centralerne. - Men ideen er god og rammer et alvorligt
problem, siger KTAS' udviklingschef.
Der blev også en mindre præmie til
den anden danske finalist, den 15årige skoleelev Thøger Lyme for hans
avancerede telefonsvareranlæg , der er
forsynet med syntetisk tale.

Philips-kunstnere?
Vi tror på, at der er masser afkreativitet hos Philips-folk - også privat!!!
Vi ved, at mange af jer pusler i det
kunstneriske - med maleri, tegning,
skulptur, keramik, vævning, ·billedsyning, kort sagt alle former for kunstnerisk udfoldelse.
Vi synes, at I skal indvi en større
kreds i disse sysler, så derfor planlægger vi en udstilling i januar 1985 af
medarbejdernes og pensionisternes
EGNE værker.
Vi håber på, at alle der har "begået
noget- vil komme frem i lyset.
Tilmelding inden udgangen af oktober 1984 til et af Kunstforeningens
bestyrelsesmedlemmer: E. Martinus
Andersen, T. Budtz, A. Echart, Jørn
Hedin, Hans o. Nielsen, P. Thonning
og A. Rosa.
Peter Thonning
Kunstforeningens bestyrelse efterlyser kolleger, der pusler med det kunstneriske. Arbejder du med stentøj, f eks.?
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Direktør Jørgen
Hegelund, der
herhjemme har
ansvaret for en
række. af Philips
producentvareaktiviteter, er
fra den 1.juli
blevet ansvarlig
for Elcoma-aktiviteterne i Dan
mark, Finland,
Norge og SveriJørgen Hegelund.
ge. Her i Danmark er Elcomaaktiviteten placeret i bifirmaet Miniwatt A/S, hvis
chef er underdirektør Paul Waltenburg.
Jørgen Hegelund vil i løbet af de
kommende måneder flytte til Stockholm. Ansvaret for de danske producentvare-aktiviteter overgår til direktør
Hiltjo Bos.

To nye direktører

Carl Johan Mørck.

Per Bjernholt.

Underdirektør Per Bjørnhelt og salgsdirektør Carl Johan Mørck er udnævnt til direktører i Philips Industri
og Handels A/S.
Per Bjørnhelt har som hidtil ansvaret for Philips-koncernens belysningsaktiviteter i de nordiske lande og Carl
Johan Mørck for AP. Radiotelefonaktiviteterne i de nordiske lande.

Udnævnelser

Olaf Brask

Marketingchef Hans Brada, der hidtil
har haft ansvar for markedsføringen
af husholdningsapparater i Philips
Elapparat, har nu tillige overtaget
ansvaret for hvidevarer og.er udnævnt
til underdirektør i Philips Industri og
Handels A/S.
Afdelingschef Olaf Brask har overtaget ansvaret for aktiviteterne i -Medico-Systemer« i Philips A/S og er
samtidig udnævnt til marketingchef.

25-års jubilæum

Bent Greibe

Ejvind Pedersen

Tirsdag den 16. oktober: Overværkfører Bent Greibe, Philips Elektronik
Industri AIS. Reception i mødelokale
C kl. 10.30.
Fredag den 2. november: Chefdekoratør Ejvind Pedersen, Philips Radio
AIS. Reception i Philips Radio's demonstrationslokale kl. 10.30.

Ole Lolk Andreasens jubilæum: Glæden
hosjubilaren Ole Lolk Andreasen var stor,
da han på sin 25-årsjubilæumsdag den 10.
august foruden telegrammet fra kollegerne
fik et zoom-objektiv. Det skal blandt andet
bruges til at tage endnu bedre minder med
hjem fra de færøske fuglefjelde. Det er (fra
højre) Ole Herstad, Solveig Esbensen og
Ebbe Nielsen, der her tager del i glæden,
mens jubilarens frue fotograferer. På det
lille billede slutter Børge Gøtz sin hyldest
fra personaleforeningen PPR. Han havde
nær glemt at aflevere beredskabstasken,
som indeholdt en Gammel Dansk.

Udnævnelser
Til overassistent er udnævnt:
Assistent Per Clemmensen, PEI.
Assistent Robert Jensen, Philips Lampe.
Assistent Inge Bredahl Pedersen, Teknisk Service.
Assistent Henrik Bakke, Philips Radio.
Til fuldmægtig er udnævnt:
Overassistent Kjeld Rasmussen, Industri og Forskning.
Overassistent Wiwi Nielsen, Kreditorbogholderiet.
Overassistent John Jensen, ap radiotelefon.
Til salgsleder er udnævnt:
Repræsentant Carl Nielsen, Philips
Lampe.
Til chefkonsulent er udnævnt:
Salgskonsulent Niels Kaiholm, Datasystemer.
Til afdelingschef er udnævnt:
Salgschef Ole Knudsen, Philips Elapparat.
Salgschef Erik Schacht, Datasystemer.
Teknisk fuldmægtig Ole Nielsen,
N.G.I.

På pension
30. juni: Assistent Inger Nielsen efter 33 års ansættelse.
30. juni: Direktør BØrge Larsen - efter
44 års ansættelse.
31. juli: Assistent John Værum - efter
26 års ansættelse.
31. juli: Overtekniker Erik Kjeldsen efter 29 års ansættelse.
31. august: Overekspedient Arne R.
Mikkelsen - efter 43 års ansættelse.
30. september: Assistent Ruth 0berg
Larsen - efter 36 års ansættelse.
30. september: Overekspedient Henrik Suhr Jensen - efter 27 års ansættelse.
30. september: Tekniker, overassistent
Vermund Bødtker - efter 36 års ansættelse.

Claus Christensens jubilæum: Der var
stort fremmøde til receptionen på PCL, da
fuldmægtig Claus Christensen fejrede sit
25-årsjubilæum den 15. august. Flere ville
gerne have været med, men de måtte nøjes
med at sende deres hilsen på videobånd. De
kom fra både Holland og Sverige samt fra
hjemlige forretningsforbindelser. På det lille billede ses jubilaren med fru Karen og
Merete og Claus samt (til venstre) Hans
Jørgen Ellman, der overrakte et stereoanlæg som gave fra kolleger og venner.

Tak
Hjertelig tak for gaver og opmærksomhed ved min sidste dag på Philips.
John Wærum
Tusind tak til kolleger og venner, som
med gaver og fremmøde ved mit 25års jubilæum gjorde dagen til en uforglemmelig oplevelse for min familie
og mig.
Claus Christensen

Min 25-års dag blev en virkelig dejlig
dag for min familie og mig. Hjertelig
tak til alle Jer, der var med til at give
mig den festlige og glade oplevelse.
Tak for gaverne, der opfyldte et stort
ønske, og de varme ord og hilsener,
der fulgte med.
Ole Lolk Andreasen
Min hjerteligste tak til alle, som
tænkte på mig med gaver og hilsener
på min sidste dag hos Philips.
Sonja T. Larsen
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Folkelig F9~nøjeligFamiliefest i Lorry

Kong Neptun - alias fiskeklubformanden
Finn Lippert - ankommer til fiskerfesten.

Fisketur
med mod-vind
Det var 18 ivrige lystfiskere der i år
gik ombord på fiskekutteren -Tinduri Helsingør Havn, for atter at sejle til
Fladen nord for Anholt. Det var vores
3. tur, men det er ikke altid vejrguderne er med os, og vores drømmetur fra
sidste år med en fangst på Y2 ton
pighaj, makrel o.s.v. lå i baghovedet
på os, der var med. Men vejr-guderne
var ikke med os. Da vi nåede Kullen,
blæste det så meget, at vi måtte vende
om, og ikke nok med det, så gik
generatoren i stykker. Men det slog
ikke benene væk under os. Vi fiskede
et par timer i sundet, og satte så
kursen mod Helsingør.
Da vi kom i havn, lossede vi al
provianten i bilerne igen og satte
kursen mod Reersø, hvor en af lystfiskerne, Michael har et dejligt sommerhus, hvor vi hurtigt fandt os til
rette - selvom vi lå som sild i en
tønde, når vi skulle til køjs. Fisket fik
vi også.
Nogle fiskede fra kysten, andre i
åen, og der var også tid til natfiskeri
efter ål. Men fangsten blev kun på et
par torsk, og om ikke kong Neptun og
Klaubautermande kom, selvom vi var
på flad grund, det var lidt uheldigt for
nogle lystfiskere, som måtte gå planken ud i en trillebør med is-vand.
Men nok engang tak for lån af
sommerhuset, Michael. Det var nogle
dejlige dage, vi havde.
Hvis nogle fiskeinteresserrede vil
høre nærmere om fiskeklubbens ture,
så kontakt Finn lokal 2234 eller Preben lokal 2414.
Finn Lippert

PAP fester igen
De traditionelle fester - andespil og
juletræ - holdes i år henholdsvis
fredag den 23. november og lørdag
den 15. december.
Vi glæder os til at se medlemmerne
til andespillet og medlemmernes børn
(med forældre) til juletræet!
PAP's bestyrelse og festudualg

PAP's familiefest i Lorry's Guldaldersal blev en stor succes. Vore ganer
blev kildet af gastronomiens højdepunkter, og når nakken blev lagt
tilbage for at lade vinen fornøje vore
drøbler, hilste historiens største digtere og poeter fra loftet ned til os, med
et dragende blik. Det var sandelig
smukke og festlige omgivelser - vi
kom helt i hopla!
Under middagen fik henholdsvis
Grethe Biilmann og Camilla Jeppesen
sørget for, at vi fik rørt lattermusklerne, så vi kunne knibe endnu en bid
ned. Det skete ved hjælp af to sange helt i topklasse. BRAVO!
I disse historiske omgivelser blev
der tilføjet PAP endnu en historisk
begivenhed. Arne Echart blev udnævnt til æresmedlem af foreningen
på grund af hans aktive indsats for at
få foreningen op at stå for snart 40 år
siden.
Arne Echart takkede på behørig
vis, og i sin tale nævnte han, at man
til festerne ved PAP's start ikke kun
skulle betale i klingende mønt, men
også med 25 g smørmærker.

84 sider med
85-nyheder
Ansporet af sidste års succes udsender
Philips Radio i år det hidtil største
totalkatalog nogensinde.
Kataloget fortæller om mere end
100 spændende produkter inden for
audio og video. Selvom det er meget
omfattende og dyrt at fremstille, kan
alle få et eksemplar enten i hall'en på
Industrigården eller i personalebutikken i Jenagade.

Philips-aktier
I sidste nr. af »Philiskopet« skrev jeg
om Philips-aktier. Siden da har jeg
opdaget, at Philips i koncerncentret i
Eindhoven har en afdeling for forvaltning af aktier. Det har to fordele: 1)
Forvaltningen er gratis, og 2) man får
tilsendt kvartalsrapporter og årsberetning.
Det er efter min mening langt bedre
end en investeringsforening, hvis de
interesserede parter hver for sig arbejder direkte med denne forvaltningsafdeling.
Jeg har oversat en beskrivelse af
forvaltningen til dansk med data om
køb af aktier og deres overførsel til
afdelingen. Jeg sender den gerne til
enhver, som er interesseret. Lokal
2333, Industrigården S 520.
Swenn Poulsen

PAP-formand Swenn Poulsen fæstner æresnålen på det nyudnævnte æresmedlem Arne
Echart's revers.

Efter mocca'en blev der danset livligt
til »Cai & Sunset- og her viste alle medlemmer såvel som ledsagere deres formidable kunnen på et dansegulv. Det var sandlig en aften hvor
stemningen var helt i top - og efter
landgangsbrød med et vel skænket
glas fadøl, sluttede festen (allerede)
kl. 02.

Gruppeaftale
med Topsikring
Alle medarbejdere har for nogen tid
siden modtaget brochuren om gruppeaftalen med Topsikring.
Selvom man ikke tænker på at
flytte alle sine forsikringer er det en
god ide, hvis man overhovedet har en
forsikring hos Topsikring, at få den
ind under gruppeaftalen. Det giver f.
eks. for en bilforsikring ikke bare en
gratis friskadeforsikring, men også et
præmienedslag på ca. 13%.
Så udfyld i alle tilfælde kortet i
brochuren og send det ind, hvis du er
forsikret i Topsikring.
Swenn Poulsen
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