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Med en ny spillende træner
og e.tfint resultat sidste år, der
betød opl'ykning, er fodboldspillerne fra Philips optimister.
Læs mere side 10.

Pilleudpresser af bobslæde
Charmerende ser de to unge mennesker, Michael Kristensen (tv) og Lars
Rasmussen, ud - og charmerende er
deres opfindelse, som gaven trediepræmie i konkurrencen for unge forskere og opfindere. De har ved hjælp
af plastic fra en gammel bobslæde

lavet en pilleudpresser. Sættes den i
produktion vil mange - både ældre,
hjemmehjælpere, gigtpatienter, sygeplejersker og i det hele taget folk uden
mange kræfter i fingrene - blive
befriet for meget pillearbejde. Læs om
den danske finale side 6 og 7.

20 nye ingeniører
og teknikere i
nyt udviklingslaboratorium
I løbet af maj bliver der igen aktivitet i Philips ældste bygning i Danmark. Det var her glødelampeproduktionen begyndte for mere end 50 år
siden.
Nu er der tale om moderne teknologi, og bygningen, der i flere år har
været magasin og lager, bliver til et
nyt udviklingslaboratorium, APL-2.
Små 300 kvm. bliver der til rådighed for det nye laboratorium, hvor der
skal udvikles specielle biltelefoner i
lighed med NMT-systemet til markederne i USA, Australien og England.
Desuden overflyttes typegodkendelsesgruppen og system tilpasningen for
ap 2000 til APL-2.
I løbet af kort tid er omkring 20 nye
ingeniører og teknikere i arbejde i det
nye udviklingslaboratorium, og det
betyder, at den samlede stigning inden for udviklingsaktiviteterne i ap
radio kommer op på ca. 35 pct. inden
årets udgang.
Den ny chef for APL-2, Poul Linnet, tv,
sekretæren, Aase Laursen og Steen Enggaard, afdelingsleder i APL-l.

Lær om computere
i »Micro Philipsc<

Molly Lund, PEJ, var en af de mange glade modtagere af valgudvalgets små gaver. Her har
hun lige fået overrakt et rejsestrygejern af Preben Rigbolt fra valgudvalget.

Genvalg - men suppleant
fik de fleste stemmer
Gerda Frederiksen, der var suppleantkandidat til valget af selskabsrepræsentanter,
blev stemmesluger. Valgdeltagelsen lidt højere end for to år siden
De tre medarbejdere i bestyrelsen
for Philips Industri og Handels A/S
hedder også i de næste to år Steen
Enggaard, John Jensen og Birger Vessel.
Og dermed er det også fortalt, at der
var genvalg både af de to selskabsrepræsentanter og koncernrepræsentanten ved valgene i marts.
Mens der er tale om gengangere i
bestyrelsen, er der til gengæld valgt
nye suppleanter for selskabsrepræsentanternes vedkommende. Netop dette
suppleantvalg gav det meget interessante resultat, at fællestillidsrepræsentant, Gerda Frederiksen, blev
stemmesluger i valgene som helhed.

Næsten halvdelen
af stemmerne
Gerda Frederiksen fik nemlig det
største stemmetal, 428. Som den anden suppleant blev Hans-Chr. Weltz,
PEI, valgt.
Suppleant for koncernrepræsentanten, Steen Enggaard, blev igen Benny
Christensen, NGI.
Når man ser på stemmetallene for
de enkelte kandidater ses det tydeligt,
at Gerda Frederiksen har trukket
mange stemmer. Som nævnt blev hun
den, der fik størst antal stemmer næsten halvdelen af de stemmer, der
blev afgivet på suppeleanterne.
Til John Jensen var der 385 stemmer, og Birger Vessel fik 233. Steen
Enggaard var også opstillet som selskabsrepræsentant, men 163 rakte
ikke til valg her.
Derimod fik Steen Enggaard 120
stemmer ud af 132 mulige som kon-
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cernrepræsentant, og blev altså valgt
her.
For fuldstændighedens skyld kan
nævnes, at Anders Rasmussen fik 59
stemmer, Claus Wittrock 37, mens der
var 14 blanke til valget af selskabsrepræsentanter.
Til koncernvalget opnåede Alice
Kjær 12 stemmer og Willy V. Elkjær
ingen.

En række medarbejdere i Teknisk
Service Data har dannet en hjemmecomputer klub, »Micro Philips«.
Det er en klub, som alle medarbejdere i Philips Danmark kan bliv medlem af, uanset om man er beskæftiget
med data eller om man overhovedet
ved noget om computere. Så »Micro
Philips- giver både mulighed for at
lære noget om computere helt fra
bunden, men også mulighed for at
arbejde videre med emnet, hvis man
ved noget i forvejen.
Kurt Larsen, Teknisk Service Data,
som er en af initiativtagerne sammen
med Claus Flygenring, Knud Hansen,
Steen Christensen og Steen Hansen
fra samme afdeling, fortæller, at
hjemmecomputerklubben beskæftiger
sig med, hvad medlemmerne interesserer sig for. Det kan f.eks. være
programmeringssprog, hardware, programmer og konstruktion af hjemmecomputere med tilbehør.
-Micro Philips- er så småt ved at
komme i gang. Klubben tæller en
snes medlemmer, og den holder til i et
lokale i Jenagade, som Philips har
stillet til rådighed. Det koster 25
kroner om måneden at være med.
På lokal 2486 eller 2438 kan interesserede indhente flere oplysninger
om den nye hjemmecomputerklub.

Tre procent flere stemte
Til årets valg havde valgudvalget
lavet lidt ekstra for at øge interessen
for at stemme - eller med andre ord:
For at få en endnu højere valgdeltagelse end i 1983, hvor 58,3 procent af
de stemmeberettigede deltog i valget.
Stemmeprocenten blev højere - men
ikke meget højere i år. 61,9 procent
kom stemmtællerne frem til, da alt
var talt op.

Skuffende
I betragtning af de bestræbelser, der
var gjort, for at stimulere deltagelsen
- bl.a. ved at uddele gaver til medarbejdere, der gik med et til lejligheden
specielt fremstillet badge - så synes
valgudvalget, at deltagelsen var lidt
skuffende. Man er dog enige om, at
der også i fremtiden skal laves specielle aktiviteter for at få en højere
deltagelse.
Oplivende er det imidlertid, at kurven for valgdeltagelse er opadgående.
I 1981var bunden forhåbentlig nået
med deltagelse på kun 53,5 procent.
Så man kan kun håbe, at tendensen
fra de seneste to valg fortsætter.
kini

Biltelefon på kørestol - 12-årige Ruben
Rahbek fra Herning er formentlig den
første i Danmark, der har fået en ap
radiotelefon på sin kørestol. Ruben har
muskelsvind, men vil gerne være så fri og
uafhængig af forældrene som muligt. Og
det kan han nu, hvor han altid kan få fat
på dem eller andre. Tidligere brugte famihen Rahbek walkie-talkie, men det fungerede ikke så godt, fordi de altid skulle være
hjemme, når Ruben var ude.

Personalebutikken foran stor
ændring ., bliver ikke til at kende
Butikken i Jenagade bliver kundevenlig
og et behageligt sted at handle
Gennem årene har der været mange
kritiske røster om personale butikken
- og mange af dem med rette. Den
kritik vil om kort tid være en saga
blot.
Personalebutikken er i øjeblikket
ved at gennemgå en stor ændring, så
lederen, Bjarne Grue, og medarbejderne inden for 14 dage kan byde Philipsmedarbejdere velkommen i en personalebutik, der er blevet en rigtig
forretning.
Og hvad er så en rigtig forretning.
Bjarne Grue:
- De varer, vi sælger, bliver først og
fremmest udstillet, så kunderne kan
se og prøve, hvordan de fungerer.
Desuden kommer der priser på, så de.
er fri for selv at slå dem op.

Større udvalg
- Udvalget bliver meget. større - så
at sige kommer det til at omfatte alt,
hvad Philips leverer, og så vil vi sørge
for, at varerne altid er hjemme, så

kunderne slipper for en irriterende
leveringstid.
Mere overordnet om ændringen fortæller Bjarne Grue, at personalebutikken bliver mere kundevenlig, det
bliver nemmere at finde varerne - der
kommer system i det - og dermed
bliver det et behageligt sted at handle.
Samtidig med ændringerne i butikken bliver der også flere demonstrationsvarer til salg, ligesom der vil
være et lager af disse.
Personalebutikken har førsteret til
demonstrationsvarerne, og ved at besøge PCL en gang om ugen, får vi nye
ting hjem, forklarer Bjarne Grue.

Levende forretning
Desuden kan personalebutikken
trækkke restpartier hjem, som forhandlerne ikke er interesseret i. På
den måde bliver det også en levende
forretning med tilbudsvarer.
Ud over at personalebutikken bliver

et behageligt sted at handle, er ændringerne også et plus for medarbejderne der.
- Det kommer til at køre mget
nemmere med den ny opdeling, for
reelt er det en rationalisering, siger
Bjarne Grue.

Skærmterminaler
Nogenlunde samtidig med åbningen
af den ændrede butik tager de seks
medarbejdere i butikken og i
S~Centret også skærmterminaler i
brug - i Øvrigt det samme system, som
de ØvrigeS-Centre har. Egentlig er
det en moderne form for kasseapparat,
og det er ligeledes med til at lette
arbejdsgangen i de to afdelinger i
Jenagade.
Ikke bare butikken, men også i
forbindelse med reparationer har der
været kritik. På dette område sættes
der også ind, så afleverer du et apparat til reparation, bliver det næste
dags morgen kørt til PCL.
Store ændringer er der tale om, men
det betyder ikke de store udgifter. Det
bestående inventar kan nemlig bruges
igen.
kini

-Philishopet- besøgte personalebutikken, da medarbejderne var ved at sætte på plads til den "nye« kundevenlige butik. Bagest er det lederen af
personalebutikken, Bjarne Grue, Karin Rasmussen og Preben Jensen.
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Rullende hvidevareudstil.ling
I hele marts har Philips Elapparat
rigtigt kunnet vise sine forhandlere
forårets og efterårets spændende nyheder - bl.a. inden for mikroovne,
køle- og fryseskabe samt vaskemaskiner, hvor det er den nye, hvide linie,
der præger modellerne.
To store udstillingsbusser har kørt
rundt i hele landet, og 57 steder er der
gjort holdt, så forhandlerne og deres
medarbejdere har kunnet kigge indenfor.
Elapparats seks hvidevaresælgere
har bemandet busserne med tre i
hver, for at demonstrere nyhederne for
de mange, som kiggede ind.
De to busser med sloganet, -Philips
hvidevarer til dig, der ikke vil åbne
dørene for hvad som helst«, havde
Philips lejet, men indretningen klarede man selv.
På det øverste billede er sælgerholdet klar til afgang. Fra venstre er det
Hans Bang, Leif Sørensen, Hardy Vestergaard, Erik Pedersen, T. Schmidt
og Per Lydholm.
Nederst er det sælgerne og medarbejderne fra El-apparat, der går den
rullende udstilling igennem inden afgang fra Amager.

Tre nye Kontorstudio åbnet
Philips Datasystemer har nu åbnet
Kontorstudio nr. to, tre og fire.
I slutningen af februar åbnede
Odense med Bo Vejbye Johansen som
indehaver, og i midten af marts var
turen kommet til Ålborg, hvor det er
Hans Jørgen Jacobsen, der tager
imod. Bjarne Schmidt har netop slået
dørene op i Esbjerg, og senere kommer
Vejle til.
Det er planen, at der i alt skal
etableres 14 af den slags databutikker
fordelt over hele landet. Butikkerne
leverer professionelt Philips edb-udstyr direkte til erhvervslivet, og desuden sælges elektroniske skrivemaskiner samt kontormøbler.

Underskrivelsen af aftalen mellem HK og Philips Datasystemer blev foreviget. Fra venstre er
det faglig sekretær Sten Lyhhebo, HK, forretningsfører Erik Jensen, HK, hovedkasserer
Arnold Larsen, HK, og chefkonsulent Karl Forsberg samt afdelingschef Brian Mogensen,
beggefra Philips.

Philips tekstbehandling til HK
Philips Datasystemer er i øjeblikket
i gang med at levere en række P5020
tekstbehandlingssystemer til HK-huset i København.
Der er allerede installeret 16 P5020-

Billedet her er fra Philips Kontorstudio i
Odense. I forgrunden er det indehaveren,
Bo Vejbye Johansen. Ved skrivebordet bag i
det meget lyse og venlige lokale ses Ulla
Fuglholt (tv) og Agnete Novang, begge
instruktører fra Philips Datasystemer.
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arbejdspladser, og installeringen fortsætter i 1985.
Før valget faldt på Philips har HK
nøje undersøgt markedet, og en række
HK-sekretærer har arbejdet med forskellige fabrikater, så man har haft
materiale til en rapport forud for
valget. Ergonomiske forhold, betjening og mulighed for »samarbejdemed HK's eget edb-anlæg er blevet
vurderet kritisk.
Ved at pege på Philips som leverandør, anses disse punkter for tilgodeset
i tilfredsstillende grad.

Efter sommerferien skal
du betale
med penge
i kantinerne
De specielle »Philips-penge«, som
bruges til betaling i kantinerne afskaffes, så du i stedet skal bruge
rigtige penge, når du køber mad og
drikkevarer i kantinerne.
Fra august/september indføres nemlig kontant betaling i kantinerne i
Århus, Glostrup, Jenagade og på Industrigården. Det er et led i den store
besparelse, kantinerne skal præstere
inden for de nærmeste måneder.
Omkostningerne i kantinerne er for
store, og det førte i 1984 til en snak
om omlægning af driften. Bl.a. har der
været arbejdet med at lade driften
overgå til tredie-mand - d.v.s. til et
firma udefra.

Attraktive tilbud
Irma og SAS Service Partner har
analyseret driften, og for begges vedkommende har det resulteret i tilbud,
som er attraktive i forhold til egen
drift.
Imidlertid blev der efter en række

Kampvalg om
formandspost
Der var kampvalg mellem Birger
Vessel og Claus Wittrock, da formanden for personaleforeningen PPR,
skulle findes på generalforsamlingen i
februar.
Birger Vessel, der som suppleant
overtog formandshvervet i slutningen
af 1983, fik flest stemmer, og dermed
hedder formanden for PPR også Birger Vessel i 1985 og 1986.
At der blev valg om formandsposten
skyldes nok, at Service er flyttet fra
Nyrnberggade tillndustrigården.
I øvrigt fik PPR-bestyrelsen et nyt
medlem. Peter Rygaard kom ind i
stedet for Kitty Thorsbro, der så blev
suppleant. Revisoren Palle Simonsen
blev erstattet af Martin Laursen, og i
marketenderiudvalget ses fortsat Nils
Clausen.
Generalforsamlingen skulle fastsætte kontingentet, men det blev
uændret 12 kroner om måneden.
Desuden blev der talt om en bedre
udnyttelse af parkeringsområdet i J enagade. Bestyrelsen er opmærksom på

Ombygning

Kantinerne i Arhus, Glostrup, Jenagade og på
Industrigården skal tilsammen spare mindst
700.000 kroner

møder - bl.a. i SU - indgået en aftale
om at gennemføre rationaliseringer og
effektivisering af kantinedriften i eget
regi for at opnå en konkurrencedygtig
driftsøkonomi i forhold til realistiske
tilbud fra underleverandører.
Det gøres bl.a. ved, at der indføres
selvafrydning - som i flere år har
været praktiseret i kantinen på Industrigården - selvbetjening og kontant
betaling.

problemet med mange tomme pladser,
og man vil nu tale med ejendomsforvaltningen.
Under eventuelt var der en forespørgsel omkring foreningens fremtid,
nu hvor medlemmerne både holder til
i Jenagade og på Industrigården. Til
den kunne Birger Vessel blot meddele,
at man er opmærksom på, at der kan
ske nye ting. Så det bliver fremtiden,
der besvarer det spørgsmål fuldt ud.

Kontingentforhøjelse i PAP
Om halvandet år kan personaleforeningen PAP fejre sit 40 års jubilæum,
og allerede nu er man begyndt at
tænke på forberedelserne.
På generalforsamlingen i februar
var der forslag fra bestyrelsen om at
øge kontingentet et par kroner til 14
kr. pr. måned, så der er et rimeligt
budget til jubilæumsfestlighederne.
Det blev vedtaget.
Men der blev også talt penge på en
anden måde på PAP-generalforsamlin-

Disse ting laves ikke uden videre. I
Århus er der allerede sket ændringer,
og i Glostrup var man ved redaktionens slutning ved at være færdig. På
Industrigården skal der foretages en
mindre ombygning, mens køkkenområdet i Jenagade skal gennemgå en
større ændring. Bl.a. er der tale om
helt nye diske ved overgangen til
selvbetjening og kontant betaling.
Ombygning.erne i Jenagade foretages så vidt muligt i sommerferien.
Personalechef Henning Friis, som
kantinerne sorterer under, oplyser, at
disse ændringer ikke i sig selv får
nogen indflydelse på priserne.
Derimod undgår man ikke personalereduktioner ~ formentlig drejer det
sig om to-tre medarbejdere.
Fremtiden vil vise, om det er muligt
at få bragt omkostningerne i kantinerne ned, når de køres i eget regi.
Det vil forhåbentlig lykkes, og arbejdet med at nå målet, er begyndt.
kini

gen. Benny Stistrup ville lodde stemningen for en forhøjelse af bidraget til
ferielotteriet, og hvordan en forhøjelse
i givet fald skal bruges.
En foreslået stigning til syv kroner,
hvoraf en krone går til reservefonden,
blev accepteret af medlemmerne, og
de ønskede, at stigningen primært
skal give større præmier.
Noget konkret kunne dog ikke vedtages, fordi det er forretningsudvalget
og direktionen, der bestemmer bidrag
m.v.
I beretningen kom formanden,
Swenn Poulsen ind på, at han over for
personalechef Henning Friis, havde
slået til lyd for en arbejdstid 8-16 hele
året. En eventuel ændring vil bl.a.
afhænge af overenskomstforhandlingerne på LO-området. Han nævnte
også hvilerummet på Industrigården,
der har været lukket midlertidigt, da
det skulle flyttes til stuen i sydfløjen
og han kom ind på spørgsmålet om
den fremtidige drift af kantinerne.
Generalforsamlingen valgte Sys
Andersen og Hans O. Nielsen som nye
medlemmer til bestyrelsen i stedet for
Børge Hildebrandt og Inge Pedersen.
Nye suppleanter blev Tina Skovby
Larsen og Harry Lykkegaard.
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Opfinderkonkurrencen:

Bobslæde blev til pi IIeudpressl
Arets konkurrence for unge opfindere og forskere
bavde ikke den helt store tilslutning - alligevel forløb
den danske finale med 10 deltagere fint, og flere af
finaledel,tagerne kom i både radio, TV og aviser

Takket være to drenge fra Skærbæk
ved Fredericia kan det blive meget
lettere at få piller ud af de besværlige
foliepakker - hvis altså en virksomhed vil sætte drengenes opfindelse i
produktion.
15-årige Lars Rasmussen og 16-årige Michael Kristensen fik en af trediepræmierne i Philips konkurrence
for unge opfindere og forskere for en
enkel, men nyttig opfindelse: En pilleudpresser.
De to fortæller, at det er en gammel
bobslæde, der er blevet brugt til opfindelsen. Af bøjet plastic og en jerntap
har de lavet en pilleudpresser, som
kan hjælpe ældre mennesker og andre
med få fingerkræfter med at få piller
ud af de kendte Joliepakker.
Michael ved selv, hvor svært det er.
Han lider af en sygdom, der kræver
mange piller, så han får tit ondt i
fingrene, når han skal presse pillerne
ud.
Ud over trediepræmien på 1.000
kroner, fik de to også diplom fra
DaFFO, Dansk Forening for Fremme
af Opfindelser. "En ægte opfindelse,
fordi den er så genial og simpel.
Sådan en, man undrer sig over, ikke
er blevet opfundet før«, sagde Erik
Anton Hansen fra DaFFO.

Datastyret
målebæger

Herover: Den kun lS-årige Jan Halborg Jensen taler her med Thor A. Bak om sin
videnskabelige afhandling om DNA-molekylet .• Højre side fra oven: Peter Balling (th) og
Kaare Funding ved deres datamatstyrede relæ, som gaven anden præmie .• 10 millioner
valgmuligheder har Morten Bro-Nielsen for at forudprogrammere lyssætningen .• Dommerkomiteens formand, professor Thor A. Bak (tv) og SØren Hyltoft forklarer direktør Hiltjo Bos,
hvordan doseringsanlægget skal bruges .• Det københavnske lokal-TV, Kanal 2, filmede på
finaledagen. mens Danmarks Radio dagen efter finalen havde et par af vinderne i studiet i
en direkte børneudsendelse.
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Men det blev den 20-årige elektrikerlærling, SØren Hyltoft, fra Nørresundby, og den 14-årige skoleelev, Jan
Halborg Jensen fra Ærøskøbing, der
fik de to hovedpræmier, og dermed går
videre til den europæiske finale, som
afvikles i Barcelona i maj.
SØrenHyltofts bidrag i konkurrencen var et anlæg til dosering af
drinks, og det fik fine ord med på
vejen af dommerkomiteen med professor Thor A. Bak i spidsen.
- Opfindelsen er godt gennemarbejdet og udført, og den ligger på linie
med en række andre opfindelser, hvor
danske industrier har mulighed for at
finde en niche ved at udnytte avanceret teknik, sagde Thor A. Bak, da han
overrakte den ene hovedpræmie på
5.000 kroner.
SØrenHyltoft har bygget det datastyrede målebæger op omkring en
microprocessor og et antal mekaniske
tælleværker, der kan registrere ud- .
skænkningen. Dermed vil det også
være let at gøre dagens salg af spiritus op, fordi det kun kræver en aflæsning.
Elektrikerlærlingen fra det nordjy-

r
ske deltog også i Philips-konkurrencen sidste år, og her blev det til en
trediepræmie for en lysdæmpningsenhed.

DNA-molekylet
På turen til finalen i Spanien får
SØrenselskab af Jan Halborg Jensen,
der fik den anden hovedpræmie. Han
havde lavet en afhandling om DNAmolekylet - struktur, funktion og manipulation.
"Et imponerende arbejde, hvor Jan
har være i stand til at videregive det
relativ indviklede stof i en læseværdig
forrn-, sagde dommerne.
Den 15-årige skoleelev fra Ærøskøbing begyndte på arbejdet for to år
siden. I begyndelsen fik han hjælp af
forskere fra universitetet.

Lysshow og datastyret relæ
De to andenpræmier på hver 3.000
kroner blev tildelt den 18-årige odenseaner, Morten Bro-Nielsen, for et
digitalt lysshow, og Peter Balling, 18,
fra Århus for et datamatstyret relæ.
Peter Balling har lavet relæet sammen med kammeraten Kaare Funding.
De to fik også et weekendophold på
den nye Opfinderhøjskole i Ebeltoft af
DaFFO.

Jytte igen
Som nævnt tidligere fik pilleudpresseren en trediepræmie, men det var
der også til Jytte Marott Bossen fra
Åbenrå. Hun har to gange tidligere
været med i den danske finale, og
emnet for hendes opgave dennegang
var edderkopper.
De fire sidste trediepræmier gik til
Dan Friis, Lyngby, for en Eprom
programmeringsenhed, Stephan Røntved Pedersen, Nørresundby, for en
tyverialarm, Rune Gundersen, Græsted, for RUGU80 - et programmeringssprog, og Lars Christensen, Hillerød, for et tekstbehandlingsprogram.
I øvrigt har Jytte Marott Bossen
netop fået udgivet et hæfte på 44 sider
om guldsmede, slørvinger. græshopper
og kakerlakker. Det er uddrag af
hendes afhandling, da hun i 1983
vandt den ene hovedpræmie.
Den samlede præmie sum i den danske finale var på 22.000 kroner, men i
den europæiske finale dystes der om
studielegater på tilsammen 150.000
kroner.
kini
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Philips Danmark - 1984 blevet godt
år for den danske Philips-koncern.
Salget steg med 18 pct. til 2.093
milliarder kr. Overskuddet blev på 40
millioner kr.
Den samlede afsætning til udlandet
steg med 17 pct. til 400 mil l. kr. Her
er en væsentlig del radiotelefoner til
Holland, Østrig og de øvrige nordiske
lande. Mest bemærkelsesværdig er
stigningen af eksporten af Navigator,
som blev 50 pct. større end i 1983.
Philips Norden - Den totale omsætning inkl. eksport for de fire nordiske
Philips-selskaber blev i 1984 6,9 milliarder sv. kr. - eller ca. 8,6 milliarder
da. kr. Det er en stigning på 21,4 pct. i
forhold til året før.
Alle fire lande har bidraget til
stigningen på de fleste produktområder. Især er det dog på komponenter,
hvor der har været en meget stor
efterspørgsel fra industrien, medico,
mikroovervågning og telekommunikationsudstyr.

Philips Internationalt - Med en
stigning på 67 pct. i'1984 blev nettooverskuddet for den samlede Philipskoncern 1,1milliarder gylden (omkring 3,5 milliarder da. kr.), Omsætningen steg 16 pct. til 53,8 milliarder
gylden (omkring 170 milliarder da.
kr.)
1984-resultatet blev højere end ventet, og det skyldes den økonomiske
udvikling i USA samt stigningen i
kursen på dollars. Men også en betydelig bedre markedssituation for elektroniske komponenter.
Stigningen i salget i Europa var
relativt beskedent, fordi markederne
for konsumentvarer stangnerede i flere lande.
I øvrigt havde hele koncernen
344.000 ansatte med udgangen af
1984. Det er næsten tre tusinde flere
end i begyndelsen af 1984.
Bedst i Europa - Philips i Norrkoping har den bedste kvalitet i Europa
i 1984, når det gælder farve-TV. Det er
fastslået gennem en række internationale kvalitetsmålinger.
Centraler til Saudi Arabien - Philips har fået en ordrefra Saudi Arabien på 10 digitale telefoncentraler.
Pris: 36,3 mill. dollars.
De digitale telefoncentraler leveres
sammen med AT&T,American Telephone and Telegraph. Philips har gennem flere år leveret telefonudstyr til
televæsenet i Saudi Arabien.

Svensk post valgte Philips - Det
svenske postvæsen har valgt Philips
som leverandør af et nyt, avanceret
terminalsystem, der skal bruges i forbindelse med ekspeditionen på næsten
1.000 postkontorer.
Ordren er på omkring 440 millioner
da. kroner, og den omfatter næsten
5.000 arbejdspladser.
Mere Philips til Kina - Trods hård
konkurrence fra japanske konkurrenter regner Philips med et salg i Kina
på omkring 1,6 milliarder kroner i
1985.
Senest har en indkøbsdelegation fra
byen Shenzhen bestilt farve-TV til
levering i 1985-86 for 375 mill. kr.
Samme delegation bestilte i december
sidste år også farve-TV, kassettebåndspillere, køleskabe samt videnskabeligt udstyr, ligesom der kom ordre på
10.000videopladespillere (Laser Vision) og 1,5 million videoplader.
I begyndelsen af marts blev der
skrevet endnu en stor kontrakt med
Shenzhen på 20.000 videopladespillere samt udstyr og komponenter til en
samlefabrik, hvor der skal produceres
200.000 Laser Vision.
Shenzhen er en såkaldt »pilot-by« i
Kina, og den har mulighed for at købe
vest-teknologi for 50 millioner dollars
om året.
En anden by i det nordlige Kina har
også købt udstyr til en samlefabrik,
hvor der skal produceres 200.000 farve-TV om året.

Philips CO sponsor for rockgruppes verdensturne
Dire Straits - en af de mest succesrige rockgrupper, der har solgt albums
i over 17 millioner eksemplarer over
hele verden - er parat til at indlede en
et-årig verdensturne med 210 koncerter i 24 lande - bl.a. i Danmark til
efteråret.
Sponsor for rockgruppens verdensturne er Philips Compact Disc, og
turneen præsenteres under "Philips
Compact Disc presents Dire Straits
live in 85«.
Kontakten mellem den verdensberømte gruppe og Philips CD blev
underskrevet i februar i Eindhoven.
Desværre var. Dire Straits-folkene
ikke selv til stede i Holland - de
havde forinden signeret kontrakten i
New York - så det var gruppens
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manager, Bicknell, der klarede det
formelle sammen med C. J. van der
Klugt fra Philips-hovedkvarteret i
Eindhoven.

Musikalske
perfektionister
At det netop er Dire Straits, Philips
CD har valgt at støtte, skyldes at
gruppens medlemmer er entusiastiske
tilhængere af CD, og har været det
siden det revolutionerende system

blev opfundet af Philips for et par år
siden.
Gruppen må også betegnes som musikalske perfektionister og kvaliteten
på det musikalske arbejde værdsættes
højt overalt - bl.a. gennem mere end
90 guld- og platinplader fra lande i
hele verden. Alle fem albums, Dire
Straits har udgivet, er også kommet
som CD-plader.
kini

Dire Straits stillede op til fotografering i en pause, mens de indspillede en ny LP på de
Vestindiske øer. Fra venstre er det Guy Fleteher, Mark Knopfler, Alan Clark, Terry Williams
og John Illsley.
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CD-Sound Machine - Til efteråret
kommer Philips med en Compact Disc
Sound Machine. Den består af en
Compact Disc-afspiller, kassettebåndoptager med Dolby støjreduktion, radio, forstærker på 2x25 watt og tovejs højttalere, som kan tages af. I
Philips CD-Sound Machine er samlet
alle fordele ved CD-systemet, og der
er brugt de samme komponenter som i
Philips velkendte CD-afspillere - så
man får også her den fremragende
lydkvalitet.

Helt hvid vaskemaskine - Hvide
køkkener og helt hvide hvidevarer er
populære, og for at følge den tendens
har Philips nu lavet en helt hvid
udgave af en af sin veludstyrede vaskemaskiner. Det er den eneste vaskemaskine på markedet, der både har
fuldstændig trinløs variabel centrifugering fra 120-860 omdrejninger i
minuttet samt trinløs variabel temperatur fra O-96°C.
Kaffe til to - I et helt nyt design og i
den populære hvide farve, har Philips
nu lavet en lille handy kaffemaskine,
Cafe Duo. Den klarer hurtigt en eller
to kopper kaffe, og på denne nye
model er filtret større, så der kan
laves kaffe til lidt større kopper eller
krus. To krus, der matcher til kaffemaskinen følger med.
Let rejsestrygejern
- Under et halvt
kilo vejer det nye rejsestrygejern fra
Philips, og så fylder det ikke mere end
to pakker cigaretter, når det er klappet sammen. Strygejernet kan sluttes
til både 110 og 220 volt, og det har
trinløs temperaturindstilling.

Elektronisk termometer - Inden for
et minut kan du med klare og tydelige
digitaltal se, hvor høj temperatur, du
har, hvis du bruger Philips' nye elektroniske termometer. Nøjagtigheden
er +/- 0,1 grad, og termometret kan
også -fortælle«, hvis målingen er afsluttet for tidligt. Termometret fungerer på samme batteri i tre-fire år.
Computer-kontrolleret
tekst-TV Som de eneste er Philips og Dux ude
med et nyt tekst-TV dekodersystem,
der er computer-kontrolleret. Det betyder, at der er indbygget en hukommelse, som sørger for, at apparatet
omgående er klar til at vise den side,
der ligger efter den, man til enhver
tid har på skærmen - hvis der altså
sendes på denne side. Det varer således kun en brøkdel af et sekund at
blade frem til næste side. Samtidig
introducere s også en anden slags bogstaver, som gør det lettere at læse
tekst- TV-siderne.
Kvik hjælp i madlavningen - En ny
foodprocessor fra Philips er en kvik og
uundværlig hjælp i den daglige madlavning. Foodprocessoren er både
blender, røremaskine, kødhakker og
grøntsagssnitter, og den har vendbart
snitte/rivejern til både grove og fine
opgaver.

Ny Philishave lader hurtigt op Masculine serien er blevet udvidet
med en ny Philishave 1335 med hurtig-opladning. Den kan bruges både
på lysnettet og som opladeshaver.
Quick charge - hurtig opladning giver mulighed for en barbering efter
blot fem minutters opladning. Elektronikken sørger for automatisk tilpasning til alle spændinger mellem 12
og 240 volt (under 100 volt kun i
forbindelse med opladning).

Mikroovn til små køkkener - Nu
kan mikroovnen også hænge på væggen, så selv i et meget lille køkken er
der nu plads til en mikroovn. Philips
har to nye kompakte modeller, der er
specielt designet til små køkkener. De
er bare 40 cm brede og 34 cm i
dybden, men alligevel har de et stort
ovnrum.

Flat Square-TV fra Philips - I
august kommer Philips med fremtidens TV-billede - Flat Square, På
dansk betyder det, at TV-billedet bliver fladt, firkantet og helt uden afskæringer i hjørnerne. Med det flade
billedrør kan TV-kiggere se fjernsyn
fra et meget større område i stuen
uden gener fra den fortegning, der er
med de buede billedrør. Det firkantede
billedformat giver et billedindhold,
der er seks-otte procent større.
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Optimister rykker de op
for andet år
i træk?
Med en ny, spillende træner i
spidsen, giver fodboldspillerne den
en ekstra tand i år
Det er med store forventninger, fodboldspillerne tager hul på årets turnering iMellemrækken 1.
Med en ny træner til at styre tropperne - og det fine resultat i 1984 - er
det en optimistisk formand for fodboldafdelingen, Kim Kjeldsen, der ser
frem til den kommende turnering.
Manden, der nok skal gøre sit til, at
fodboldspillerne kommer i den rette
træning, er Tommy Parbst fra »Sylvia-s førstehold. Men ud over at dirigere spillerne på den ugentlige træningsdag, kommer han også i aktivitet på banen, når der spilles kampe.
Lige efter nytår indledte fodboldspillerne træningen med løbeture og
træning i Philips motions-rum, og det
er som om, der bliver gjort mere ud af
træningen - interessen er ganske enkelt større, så måske kan det ende
med oprykning også i år.

Homogent hold
Kim Kjeldsen håber i hvert fald på,
at 1984-holdet fortsætter succes'en i
1985.
- Vi har et homogent hold, der
tæller flere førsteholdsspillere, men
det kniber lidt på målmandspladsen,
siger formanden.
Ud over medarbejdere fra Philipsarbejdspladserne på Amager tæller
holdet også seks fra PCL i Glostrup.
De træner i Øvrigt for sig selv hver
uge.
Spørger man fodboldformanden om
oprykning fra Mellemrækken til Serie
1 i år, er svaret 90-10 for en oprykning.
- Der er ikke så stor forskel i
styrken på Mellemrækken og Kvalifikationsrækken, hvor vi spillede sidste
år, så der skulle være gode chancer,
mener Kim Kjeldsen og føjer til, at
der på papiret »kun« er to svære
modstandere i rækken.
PHSI, som holdet kaldes i turneringen, får dog flere kampe i år. Turne-
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ringen er udvidet, så hvert hold nu
skal spille 18 kampe mod 13 i sidste .
sæson.
Nyt dress
Til 1985-turneringen stiller fodboldspillerne op i helt nyt dress. Hele 84kontingentet på 12.500 kroner blev
brugt på nye trænings- og spilledragter.
- Så nu mangler vi bare ens tasker,
kommer det bønfaldende fra Kim
Kjeldsen.
kini

Åbne Philipsmesterskaber
i badminton
I weekenden den 27.-28. april arrangerer badmintonafdelingen de årlige Abne Philipsmesterskaber. Her har
alle, der har lyst til en lille rask
badmintonturnering, mulighed for at
være med.
Mesterskaberne afvikles i ABC-hallen i Markmandsgade 8, hvor arrangørerne har lejet hele hallen.
Der lægges ud om lørdagen kl. 17,
og kampene fortsætter til kl. ca. 20,
hvorefter programmet bliver af den
mere festlige art. Søndag eftermiddag
bliver der igen aktivitet på de fire
badmintonbaner.
Der spilles i single og double for
både damer og herrer, mixed-double
samt double for old boys, og spillerne
deles op i to rækker af hensyn til
styrkeforholdet.
Deltagergebyret, der bl.a. dækker
turneringen, hall eje og i hvert fald

den faste føde i den kulinariske del af
programmet er 75 kroner for medlemmer og 90 kroner for ikke-medlemmer.
Men det er ved at være sidste
chance for tilmelding, så interesserede
skal senest på mandag, den 22. april
kl. 16, ringe til Niels Pelle på lokal
2465.

Nu ta'r vi
cyklerne frem
Dato: Den 12. maj
Sted: Industrigården
Tid: kl. 8.30
Medbringes: Cykel, madpakke og godt
humør.
Så har de fleste sikkert gættet,
hvad det drejer sig om. Rigtigt, -Amager Rundt«.
Motionsafdelingen har i år reserveret 100 pladser til denne festlige tur
på ca. 42 km.
Mødestedet er Industrigården, og
her er der mulighed for omklædning
inden deltagerne i samlet flok kører
til startsnoren. Philips-holdet sendes
af sted kl. 9.45.
Når de ca. 42 km rundt på Amager
er tilbagelagt, samles deltagerne igen
på Industrigården for at spise den
medbragte mad i hyggeligt samvær.
Startgebyret er 40 kroner pr. deltager, og beløbet bliver trukket i lønnen
hos den, der står som tilmelder.
For at få et overblik over deltagerantallet, beder Erling Kjær om tilmelding senest onsdag den 24. april.
Sammen med Hans Stephan Jensen
fra Jenagadeområdet står han til disposition for yderligere oplysninger om
»Amager Rundt«. Men vi kan allerede

her fortælle, at arrangementet
hele familien.

er for

På jagt efter
nye tennisspillere
Selvom vinteren har trukket længe
ud, begynder tennisfolket at tænke på
den forestående sommerturnering
i
KFIU.
Philips spiller stadig i 4. division A
- det blev ikke til oprykning sidste år.
Og fra tennis-afdelingen
lyder der nu
et nødråb om nye spillere.
En af de faste spillere på holdet har
allerede nået pensionsalderen
(altså i
firmaet) og en anden er godt på vej, så
unge, friske kræfter er ønskeligt.
Og så kunne tennisafdelingen
godt
tænke sig et damehold - især Grethe
Biilmann. Hvis hun ikke vil spille
med sig selv - og det er jo lidt svært må hun i kamp med herrerne. Så
piger: Hvis I spiller tennis i en klub,
hvor I bor, men godt vil repræsentere
Philips i nogle firma turneringer,
så
ring til Villads Simonsen, PCL, tlf.:
02 - 45 44 43, eller Bent Frandsen på
Industrigården,
lokal 2363.

Beskeden
aktivitet i 84
Ganske vist kunne kasserer Bent
Frandsen fremvise et regnskab med et
overskud på ca. 16.000 kroner på
Idrætsforeningens
generalforsamling,
men han var ikke så glad for at
fortælle om det.
Overskuddet skyldes nemlig, at der
ikke har været så mange aktiviteter
i
1984, som bestyrelsen kunne ønske
sig.
- 1984 kunne have været et mere
spændende år, sagde formanden, Søren Høegh, men her i 1985 vil bestyrelsen give den en ekstra skalle, så vi
kan vise flaget lidt niere, tilføjede
han.
Men det økonomiske var ikke eneste samtaleemne
på generalforsamlingen. »Philiskopet« blev diskuteret livligt, efter at formanden havde opfordret afdelingerne til at bruge det
mere.
Flere af de fremmødte gav udtryk
for, at »Philiskopetikke er egnet,
fordi det udkommer for sjældent (seks
gange i 1985, red.), så der var andre
forslag til, hvordan Idrætsforeningens
afdelinger skal få forskellige oplysninger ud til medlemmerne.
Bl.a. blev
der foreslået et specielt lille blad for
Idrætsforeningen,
en speciel -sportsopslagstavle«, og et løst blad i »Phili-

skopet«.
Noget endeligt blev der ikke vedtaget, men spørgsmålet tages op på et
bestyrelsesmøde.
Eneste nyvalg var til suppleantposten, hvor Alfredo Pedini afløser Lillian Wenner.

Personalenyt
25-års jubilæum

Tak
Tak til alle, der på den ene eller
anden måde bidrog til at gøre mit 25års jubilæum til en uforglemmelig
oplevelse for mig og min familie. Tak
for gaver, håndtryk, kys og kram. Tak
for I så mange kom.

Jette Holm

Gulda Gregersen

Jeg vil hermed gerne sige hjertelig
tak til alle, der med ord, knus og
håndtryk gjorde min sidste dag hos
Philips til en dag, jeg vil tænke
tilbage på med glæde.
Tak for de dejlige gaver og blomster.
Sidst, men ikke mindst, tak for godt
samarbejde gennem de mange år.

Solveig Esbensen
Mandag den 3. juni fejrer bedriftssundhedsplejerske
Gulda Gregersen,
Hovedselskabet,
25-års jubilæum. Der
er reception i mødelokale C kl. 10.30.

På pension
Servicetekniker
Erik Ljungberg,
Philips Service, gik på pension den
28. februar efter 28 år hos Philips.

Mel: Eddie SkoIlers

»

Jeg holder med

Kina«.
I ga' mig no'et at grin'a
sang, musik, kanonslag
gaverne som I ga'
ramte helt min smag.
I gik ind for min sag
og jeg jubled' hin dag
TAK skal alle I ha'
fra KAREN CA-MILlrA

Jeppesen
Værkfører Helmuth Jansen, PEI,
gik på pension den 31. marts efter 47
år hos Philips.
Assistent Kåte SØrensen, NGI, går
på pension den 30. april efter 29 år
hos Philips.
Repræsentant
i Philips Radio, Preben Bille, går på pension den 30. april
efter 30 år hos Philips.
Assistent Erik Chr. Rasmussen,
ejendom, Jenagade, går på pension
den 30. april efter 29 år hos Philips.
Montrice Anne M. Hansen, PEI, går
på pension den 21. juni efter 37 år hos
Philips.
Reklamechef Bernhard J ønsson, ap
radiotelefon, gik på pension den 1.
april efter 39 år hos Philips.
Overassistent
Chresten Nicolaisen,
Hovedselskabet,
går på pension den 1.
maj efter 39 år hos Philips.

Udnævnelser
Salgsleder Per Hansen, salgsleder
Bent Hasselflug og salgsleder Verner
S. Kejser, alle » Industriel Elektronik«, samt fuldmægtig Jørgen Laursen fra koncernadministrationen,
er
udnævnt til afdelingschefer.
Værkfører Mogens Jensen, Philips
Elektronik Industri A/S, er udnævnt
til overværkfører.

7-tallet
Sælges: MC-styrthjelm,
AGV ex
5000, sort, str. 60 L. Ubrugt, 350 kr.
MC-handsker med foer, sorte. Ubrugte, 75 kr.
Henv.: Karin Dederding, lokal 2225.
Sælges: Tre-personers sofa og stol i
beige med brune tern samt mørkbejdset sofabord med kakler. Nypris 4.500.
Sælges samlet for 1.500 kr.
Henv.: Kirsten Høg Nielsen, lokal
2372.

PHILISKOPET
UDGIVET
AF
PHILIPS
INDUSTRI
OG HANDELS
AIS
Prags Boulevard 80. 2300 København
S.
Redigeret
af:
Henning Bjerno (ansvarhavende)
og Kirsten HØg Nielsen (DJ).
Lay-out:
Steen Poulsen.
Bladudvalg:
Børge Gotz . John Jensen.
Gerda Frederiksen.
P. Laudrup.
V. K. Nyborg. Vilhelm Nygaard og Swenn Poulsen.
Næste nummer udkommer:
ultimo juni.
Stof må være redaktionen
i hænde senest
mandag den 3. juni.
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Thor A. Bak, professor, dr. phil.,
medlem af bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S og formand for
den nationale dommerkomite for konkurrencen for unge forskere og opfindere, kan nu føje en ny ting på sit
visitkort. Han er blevet sekretær i
Videnskabernes Selskab. I Øvrigt er
det heller ikke så længe siden, der på
visitkortet kom til at stå formand for
Dansk Flygtningehjælp.

Michael Bernstrøm Pedersen,
formand for festudvalget i PAP, meddeler, at alle festinteresserede allerede
nu bedes afkrydse den 31. maj. Den
dato er nemlig afsat til PAP's sommerfest. Sommerfesten bliver simpelt hen
månedens tilbud lyder det fra MBP prisen bliver kun 29,85 kr. Invitation
m.m. sendes ud i begyndelsen af maj.

Henrik Dorph-Jensen, produktchef i
Elapparat, har et godt råd til kolleger,
der nødvendigvis må tage på arbejde
på Industrigården i weekenden: Tag
gummistøvler på. HD-J kunne nemlig
godt have brugt gummistøvler, da han
mødte på arbejde en søndag i marts.
Afdelingens demonstrationslokale
svømmede, så først blev varmemester
Erling Kjær tilkaldt og derefter Falck,
som fjernede vandet og stillede en
affugter op. En minimal utæthed på et
vandrør Var årsag til hele miseren.

Bente Scavenius, kunsthistoriker og
bl.a. kendt som anmelder og fra TV's
Kunstquiz, er gæst i Philips Kunstforening, når der holdes generalforsamling tirsdag den 30. april kl. 20. Bente
Scavenius fortæller om »at se på billeder- - et bredt emne, der nok skal
komme noget interessant ud af. Så
bliver der bortlodning - formand Peter Thonning oplyser, at der er 43
hovedgevinster og 68 tillægsgevinster.
Sidst afvikles generalforsamlingen.

Camilla Jeppesen, sekretær i debitoradministrationen, har fødselsdag
samme dag som Karen C. Jeppesen.
Men det er to vidt forskellige damer.
Det afslørede de den 1. marts, da
Camilla/Karen Jeppesen blev fejret i
anledning af sit 25-års jubilæum. J ubilaren takkede for kollegerne s gaver
- en Panthella standerlampe og et afghansk tæppe - på utrolig morsom

vis, da hun fortalte om Karen og
Camilla. Den ene, der helst vil stå i
kulissen, og den anden, der har humøret som det bedste våben. Og selvfølgelig kom der også lidt rim med i det
hele. F.eks.: »Nu har jeg fået tjansen i
direktionen hos hr. Finansen. Når
Bertelsen i Mozarts Don Juan synger
bas og tenor, så svinder kulden selv
fra et direktionskontor«.

Freddie Gregersen, bogbinder i
trykkeriet, er den lykkelige ejer af
dette -pæreskib«, som han har fået
forærende af en nu afdød sømand fra
George Stage. Sømandens store interesse var modelskibe og flaskeskibe,
men en pære kunne altså også bruges.
Det kan man da kalde genbrug - også
selvom den er lavet for 60 år siden.
Og så er det i Øvrigt en Philips-pære.

Arne Echart, formand for valgudvalget gennem 11år, har ledet sit sidste
valg. Efter optællingen af stemmer fra
85-valget takkede Echart af, og ny
formand er personalechef Henning
Friis.
Echart fik dog ingen nål for de 11år
som formand - billedet er hentet fra
sommeren 1984, da Echart blev æresmedlem i PAP.

Ole Wernberg, teknisk konsulent i
Philips Radio, har været med på det
nye lydområde, digitallyden, lige fra
den første spæde begyndelse. Og det
er ikke nogen hemmelighed, at han
sidder inde med en kolossal stor viden
om digital lyd. Det får mange andre i
hele landet også glæde af en gang
imellem. Senest i det jyske, da -Danmarks førende specialist på ditital
lyd-området, Ole Wernberg, Philips
Hi-Fi«, satte focus på digital lyd. I
følge annoncen gav det tilhørerne en
helt ny indsigt i digital-lydens fantastiske muligheder - både i nutid og
fremtid.
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