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Philips Consumer Electronics
er nummer

et...

...bekræfter en uafhængig analyse.
Læs mere om CE
på side 7.

De seneste tal fra
GFK, der er målt
på salg fra detailhandel til forbruger
viser, at Philips er
markedsleder på
TV med stor afstand til nærmeste
konkurrent.
Vi oplever en klar
fremgang i de mest
interessante segmenter - 100Hz og
16:9. Men for første gang nogen
sinde er vi størst
i værdi på både TV
og video.
Lederpositionen
på VHS-markedet
skyldes især en stor
vækst for Philips
i HiFi-segmentet.
I tider som disse,
hvor hele branchen
har det svært, er det
et resultat, vi kan
være stolte af.

-

Indvielse af motionsrummet
Så lykkedes det endelig! Mandag den 30. august blev de sidste redskaber sat på plads og dagen efter kl. 13.30 blev motionsrummet
indviet af Henning Friis. Samme dag var også hans sidste arbejdsdag hos Philips, og i sin tale ønskede han os held og lykke og håbede, at rigtig mange medarbejdere ville fa glæde af redskaberne.
AnnyJuuL

Idrætsforeningens formand Niels PeLLeholdt en kort tale, hvor han
bl.a. takkede Henning Friis for den veLvilLigeindstilling, direktionen altid har haft til sporten hos Philips.
K W Nielsen fra Lys, fortaLteimens han testede et redskab at han var med til at starte
motions-afdeLingen på Philips i
et Ledigt kontorlokale på Prags
Boulevard. Senere, i marts
1968, fik afdeLingen nye lokaLerog redskaber, og kort tid
efter bLevder oprettet et motionsrum i Jenagade.
Henning Friis klipper
snoren over - motionsrummet
kan tages i brug.
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Tal din shaver med i bad ...

En ny shaverserie fra Philips
Elapparat har set dagens lys.
6000-serien har et nyudviklet
skærsysrem. hvor skærkappen
foruden de velkendte lameller
også har huller, der hurtigt
og effektivt fanger de små og
fine hår. Serien er en videreudvikling af Reflex Action
serien og har således også det

bevægelige skærhoved, der
følger alle ansigtets konturer.
De forbedrede skær giver
en tættere og mere behagelig
og nem barbering. Shaverne
i 6000-serien er vandtætte og
kan derfor renses under rindende vand. Foruden de tekniske finesser er der også lagt
stor vægt på et smart design

og moderigtige farver. Serien
består af fire opladelige shavere til priser fra 1199 til
1599 kr. og en lysnetshaver
til 899 kr.
Topmodellen
har et display, der viser, hvor mange
minutters barbering der er tilbage. Alle de opladelige shavere har lynopladning -

1 time giver op til 70 min.
ledningsfri barbering, automatisk spændingstilpasning.
trimme r, indikation for nyog fuldopladning samt et lavt
lydniveau. Der er 60 dages
t~lfredshedsgaranti på hele senen.
Lars jørgensen

...og pas på dit
blodtryk
De to nye blodtryksmålere
fra Philips Elapparat:
Model HF305 til overarmen
og den kompakte HF320,
som måler blodtrykket på
håndleddet.
Vi har lanceret to forskellige
blodtryksmålere - en man
sætter om håndleddet og en
med manchet, som man sætter om overarmen. Begge
blodtryksmålere har i Holland vundet priser for deres
design og er meget præcise i
deres målinger. Overarmsmodellen er mest sammenlignelig med lægens målinger,
mens håndledsmodellen
er
mere kompakt, smart og kan
bruges til sport. Begge modeller måler både blodtrykket og

pulsen automatisk ved tryk på
en knap, og begge resultater
kan ses på displayet samtidigt.
Overarms-blodtryksmåleren er først og fremmest beregnet til personer med forhøjet blodtryk, som får blodtrykssænkende medicin og
som ønsker at checke blodtrykket. regelmæssigt. Personer med et let forhøjet blodtryk, som ikke tager medicin
og som er interesseret i at
følge udviklingen af blodtrykket kan med fordel bruge

begge modeller. Helsebevidste
personer, der ved at
blodtrykket er et vigtigt sundhedsparameter,
vil være interesseret i at købe
håndledsmodellen.

Pia Frausing
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Fra radiorør til mikrochips
Udviklingen i Philips gennem 41 år oplevet af Steen
Funch, der startede som
værkførerassistent i 1941.
Jeg tog realeksamen i 1936
og blev så ansat som lærling i
firmaet Rudolph Schmidt,
der solgte radiokomponenter
en gros og fremstillede radioapparater på fabrikken U nica.
Som radiotekniker fik jeg
1941 et jobsom værkførerassistent i Philips' serviceafdeling på det gamle hovedsæde
i Krystalgade - den bygning
der nu er hovedbibliotek
overfor synagogen.
Legat til USA
I 1947 fik jeg et rejse- og
studielegat til et 4-måneders
ophold i USA, hvor jeg arbejdede som trainee på forskellige radio fabrikker, bl.a. Philips i New York og Philco i
Philadelphia. Philips i Danmark var så large, at jeg udover min orlov fik fuld gage i
hele perioden, så min kone og
børn kunne leve normalt
mens jeg var væk.
Fra tekniker til sælger
Efter hjemkomsten i 1948 fik
jeg overbevist direktionen om,
at en tekniker måtte være en
god sælger af tekniske produkter, så jeg fik jobbet med
at sælge forstærkerafdelingens
højttaleranlæg og industriafdelingens ensrettere i løssalg.
Det gik bedre og bedre, og
i 1950 fik jeg lov at ansætte
en salgsingeniør. Det blev
Jørgen Hegelund - han skulle
koncentrere sig om salget af
industriprodukter og måleinstrumenter, og det gik så fint,
at han kunne starte sin egen
genoprettede industriafdeling
et par år senere. Og han endte jo som administrerende direktør for Philips.
Den spirende TV-industri
1950-51 var årene, hvor de
danske radiofabrikker skulle
til at producere TV-apparater, så vi fik et fint salg at TV
billedgeneratorer, da hver fabrik skulle have en eller flere
stykker plus diverse andre
måleinstrumenter.
1952 ansatte jeg så en ny
salgsingeniør for projekter indenfor højttaleranlæg. Det
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Den første dansk-producerede Philips båndoptager, type EL 3530
»til kontorbrug og underholdning« -1955.

introduktion og salg af baggrundsmusik, hvor Metronorne havde stor succes med
muzak udsendt over telefonnettet. Philips' system var baseret på udvalgt musik på
bånd med specielle programmer til restauranter, butikker,
fabrikker osv.
Efter at jeg havde beskæftiget mig med højttaleranlæg
og forstærkere i første del af
60'erne fik vi et nyt dejligt
produkt, idet Philips gik ind
på markedet for samtaleanlæg. Fra firmaet Max Manus
havde man købt et nyudviklet
elektronisk styret duplex-samtaleanlæg M 100. Det blev
introduceret i 1966 og blev
en virkelig succes. I løbet af ti
år opnåede vi en markedsandel på 33% i konkurrence
med L.M. Ericsson, Dansk
Hustelefon Selskab, RingMaster og andre.
I 70'erne indgik forstærkerafdelingen i en ny gruppe
»Philips Elektronik Systemer
A/S«, som også omfattede afdelingen for internt TV og
industriafdelingen. I de sidste
år var jeg produktansvarlig for

blev Hugo Schrøder der bl.a.
leverede højttaleranlægget til
SAS-hotellet og mange andre.
19-tommer stålskabet med
forstærkere, radiorør og relæautomatik blev opbygget hos
en underleverandør, og
mange støre anlæg til f.eks.
idrætsparker, kirker og industrivirksomheder fulgte efter.
Men Hugo Schrøder ville
være chef, og han fik jo senere
en karriere som bl.a. direktør
i Skandinavisk Tobakskompagni og blev en af de ti store
indenfor dansk industri.
Højttaleranlæg i Tivoli
Jeg blev udnævnt til afdelingschef og fik flere ingeniører ansat i afdelingen, der
koncentrerede sig om elektroakustiske anlæg til bl.a. Tivolis Koncertsal, KB-Hallen og
de m.ange nye sportshaller.
Ved siden af blev jeg sat på
opgaver med at introducere
nye produkter. Det første
blev en båndoptager i 1953,
og i 1955 fik jeg overdraget

1958 blev året, hvor High-Fidelity-begrebet skulle markedsføres.
Vi indkaldte pressen til en demonstration på Hotel D'Angleterre,
hvor et pragtfuldt Hi-Fi anlæg med forstærker, grammofon og
separate bas- og diskanthøjttalere blev demonstreret. Her er Steen
Funch -til højre - og kapelmester Bruno Henriksen.

personsøgeanlæg" og dikter
maskiner og koordinator for
reklame- og brochureaktiviteter, ligesom jeg arrangerede
udstillinger og deltog i kampagner.

I slutningen af70'erne tilbagekøbte Philips et 4x100W
forstærker-anlæg, der lige siden
1947 havde leveret musik til
arbejdet på den daværende LKNESfobrik i Haraldsgade i
København. Derefter skænkede
vi anlægget, som Steen Funch
her viser frem, til Teknisk
Museum.

Udviklingen standsede
ikke ...
da jeg efter 41 år gik på pension i 1982. Men jeg var heldig at deltage i den utroligt
spændende udvikling der
skete efter 2. Verdenskrigs afslutning. Og så var det med
få undtagelser en årrække
med konstant fremgang for
Philips - det smittede jo også
af p~ humøret at være deltager I en succes.
Steen Funch

På udflugt med veteranerne
Som vi skrev om i juninummeret er Philips Veteran Klub en særdeles aktiv
forening, som arrangerer
udflugter flere gange om
året. Nedenfor har Svenn
Poulsen givet os sine indtryk fra sommer- og efterårsudflugterne.
Sommerudflugteu ...
var i år den 17. juni og gik til
Jægerspris Slot. Ad små veje
via Farum, Ganløse og SlagsIunde gik turen til Kalvøens
restaurant ved Frederikssund.
Her blev vi modtaget med en
kølig velkomstdrink på terrassen og af lurmusik!! Vileingespillene startede nemlig dagen
efter, og derfor var der reception i nogle andre lokaler i restauranten.
Efter en lækker middag med
vin ad libitum kørte busserne
i to omgange til slottet, hvor
Frederik d. 7. og grevinde
Danner holdt fri fra sladderen
i København. Vi var rundt i
deres stuer og så særudstillingen om Grundlovens tilblivelse i 1849. Vi så også minderne om det pigehjem, grevinden grundlagde, så forældreløse piger kunne oplæres
til tjenestepiger.

Jægerspris Slot. Grevinde Danner 'sstiftelse findes i øvrigt endnu
som børnehjem for både piger og drenge.
Mens et hold var på slottet,
nød et andet kaffe og kager
på Kalvøen og havde også tid
til en gå tur forbi vikingelandsby og teater. Da vi ved
17-tiden samledes i busserne
og vendte næsen mod København, var vi alle mætte af indtryk.

Efterårsturen ...
var den 22. september og gik
med omkring 80 deltagere til
Nationalmuseet. Ikke for at
blive udstillet - så meget mo-

sefund er ingen i PYK - men
fordi museet har en udmærket
restaurant, som allerede har
fået rosende omtale i flere aviser.
Vi fik her en fisketerrine og
sprængt kalkun med rødbedesalat. Det smagte dejligt. Derefter kaffe og kage, inden den
øvrige dessert kom: Signe
Munch-Petersen fra museet
fortalte historier fra Danmarks
oldtid og viste kopier af redskaber.
Fra pilene med flintspids
som engang gjorde det af med
en urokse (hele skelettet står

på museet) over tragtbægeret
fra Skarpsalling, hvis dekorationer Asger Jorn foreslog var
spor af datidens plov på kryds
og tværs over markerne og
billeder af kornplanter. Hun
fortalte om P.Y. Glob, som
engang var med til at udgrave
et moselig, og i tusmørket
med mosekonens bryg flydende omkring følte liget
stirre på sig, og om våben fra
stenøkser til jernsværd.
T uren var en onsdag hvor
besøg på museet er gratis, og
mange benyttede lejligheden
til at se særudstillingen (den
lukker 24. oktober, så skynd
jer!) om den kulørte middelalder. Og alle fik sig en god
snak med de gamle kolleger.
En dejlig dag!

Vil du høre mere om
PYK eller være med,
så ring til
Jytte Bundgaard
på 32501763
og hør nærmere.
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Jørgen Bakke i gangmed ønskejobbet
Som vi annoncerede før
sommerferien, er Jørgen
Bakke 1. september officielt
startet som personalechef
i Philips Danmark, efter at
have arbejdet sig ind på
jobbet sommeren over.
Vi talte med ham midt i
september og bad ham gøre
status og fortælle, hvordan
han ser på Philips Danmark
og sit job:
Du har jo ueret i Philips
i mange år: også herhjemme.
Hvad lavede du egentligfør,
du overtogjobbet som direktør
i Philips Baltiet

- Lige siden 1971, hvor jeg
startede, har jeg arbejdet med
konsumentprodukter inden
for den kommercielle sektor.
Jeg har bLa. markedsføn mobiltelefoner i Norden, og de
sidste to år inden jeg flyttede
til Letland, var jeg marketingchef i Consumer Electronics.
Det må have været meget lærerigt at have været udstationeret?

- Ja, det har været utroligt
spændende og udviklende at
fa lov til at prøve. Ikke mindst
var det interessant at være
med til igen at bygge noget
op for Philips i disse tider. Og
det at være med til at opbygge
forretningen i Baltic var også
som at være en del af historien i Østeuropa. Da jeg kom
dertil var det helt nye demokratier, som kun havde været
selvstændige i fire år.
Den primære opgave var at

unge folk på de ledende poster.

arbejde med mennesker:
finde de rigtige, arbejde med
dem og udvikle dem til at
kunne imødekomme de krav
koncernen stiller - selv til så
ungt og nyt et område. Så jeg
har en masse livserfaring med
hjem, også bevidstheden om
hvor store kulturelle forskelle
der er mellem Danmark og
lande, som blot er en times
flyvning bone. Jeg har også
læn, hvor svært det er at ændre mennesker, ikke mindst
når de er blevet opdraget og
uddannet under et totalitært
system.

Hvad har du lavet i de par
uger, der er gået siden du officielt overtogjobbet?

- Jeg er ked af at skulle sige, at
jeg har siddet mere foran skærmen på mit kontor, end jeg
bryder mig om! Jeg har med et
skulle lære at bruge tre-fire
forskellige, nye edb-systemer,
men nu er det heldigvis ved at
være overstået. Så har jeg
brugt en del tid på at forberede det kommende Country
Review med koncernen, og vi
er ved at planlægge to seminarer her sidst på året: Dels det
fællesnordiske Philips Nordie
Personal Leadership program,
som starter i uge 45, og dels
en konference for den danske
ledelsesgruppe.

Hvordan er det så, pludselig at
være tilbage og bo i Danmark
igen?

- Det bedste ved at være tilbage er at være ude af Baltikum! Efter fire år sætter jeg
virkelig pris på, hvor dejligt
det er at være tilbage i et rigtigt demokrati, og jeg ser
frem til at betale min skat
med glæde - i hvert fald i begyndelsen ..!Jeg har nydt den
pragtfulde sommer og at være
mere sammen med familie og'
venner, og sætter pris på alle
de goder, vi egentlig har.
Hvad jeg godt kan savne er at
være involveret som medspiller i den fortsatte udvikling af
Philips Baltic og de unge
mennesker i teamet,
Hvad fik dig til at tage jobbet
som personalechefi Philips
Danmark?

- Jeg havde jo opdaget hvor
fantastisk spændende det er at
arbejde med mennesker på

den måde, at have indflydelse
på hvordan menneskene og
kompagniet udviklede sig.
Så jeg var faktisk interesseret
i at arbejde inden for Human
Resoutces-området, allerede
inden stillingen i Philips
Danmark kom på tale.
Nu har du reelt været her i
nogle måneder. Kan du mærke
forskel på, hvordan der er i
Philips Danmark i forhold til
tidligere?

- Ja, bygningen er jo meget
anderledes ..! Men bortset fra
den ydre skal, så er det også
indeni et meget anderledes
Philips Danmark end det, jeg
forlod. Jeg mærker en større
dynamik mange steder, en ny
entusiasme - og så er der flere

Hvilke ideer og planer går du
ellers og tumler med?

- Jeg vil gerne have at personaleafdelingen bliver en mere
aktiv og synlig medspiller i
hverdagen. Med de knappe
ressourcer vi har i øjeblikket,
kommer vi til at bruge størstedelen af tiden på administration og brandslukningsopgaveL
Vi skal ikke blande os i selve de forretningsmæssige dispositioner, men jeg vil gøre
mit til, at vi er med til at profilere Philips som en moderne
højteknologisk virksomhed.
Det kunne være ved intern
coaching, ved at iværksætte
efteruddannelses- og teambuilding-aktiviteter i samarbejde med afdelingerne og ved
" at fa mere struktur over ledelsesudviklingen i det hele taget.
Jeg er også sikker på, at vi kan
udnytte synergien mellem de
forskellige forretningsområder
bedre, end vi gør i dag.
Hører jeg en ambitiøs mand,
som også kender til begrebet
»det muliges kunst«?

- Det er lige, hvad du gør, siger Jørgen.
Og så nåede vi ellers ikke mere
den formiddag.
fannik

Bo Rasmussen

PS: Philips Baltic udviklede
sig fra 50 til 250 milL kr. i
Jørgen Bakkes periode, og ved
overdragelsen til den nye chef
var 75 unge mennesker med
en gennemsnitsalder på 28 år
ansat i de tre lande.
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International hæder til PhilipsCE
EISA AWARDS 1999-2000
For andet år i træk har EISA-komiteen tildelt Philips CE prisen
.Årets Flat TV 1999-2000. Prisvinderen, der lanceres i oktober og er CE' s anden model på markedet, har udskiftelig
ramme og kan f'asi fem forskellige farver. TV' et er
stadig af ulrrarynd udformning og lige til at
hænge på væggen. Lydstyrken kan komme
op på 120 W, og blot ved at tilkoble en
DYD har man den perfekte hjemme
biograf. Prisen, der ellers er sat en hel del
ned, er stadig uden for den almindelig for
brugers rækkevidde. Det nye Flat TV kan anskaffes for kr. 79.900.

Nyheder
Det er to år siden, Consumer
Electronics lancerede det første Design Line TV. Cool
Green modellen blev lynhurtigt populær, og serien blev
snart udvidet med yderligere
to modeller i farverne Ice
Blue og Silver Shadow. I foråret kom tre modeller mere
på markedet, og denne gang
gjaldt det en lignende serie i
4:3 format.
Nu er det igen blevet tid til
endnu en fornyelse af Design
Line serien. I oktober måned
lanceres Blue Gloss og Silver
Gloss i WideScreen format.
Disse TV ligner ikke den
gamle serie. De runde former,
vi kender fra de første modeller, er blevet skarpere og mere
kantede. TV'ene har en højglanspoleret finish med en
flot skinnende effekt. Reak-

tionerne fra handelen har været meget positive, så meget
tyder på, at de nye High
Gloss TV vil komme til at stå
i lige så høj kurs som resten af
TV-familien.
Roadshow
I august måned afholdt Philips CE sit årlige forhandlerarrangement, hvor der blev
præsenteret nyheder og fremtidige kampagneaktiviteter.
For andet år i træk blev arrangementet afholdt sammen
med Sony, Panasonic og
JVc. Forhandlerne har været
meget begejstrede for, at de
på en aften oplever fire af de
store spillere på markedet. furangementet blev da også en
succes i år med et samlet besøgstal på 1.200 fra branchen.

o

Arets Audio Recorder
1999-2000
På audio-siden har CE også
fået en pris - Årets Audio
Recorder 1999-2000. Prisen
er blevet tildelt CDR 950,
der er topmodellen i serien af
CD-optagere.
Supplier ofThe Year 1999
Her i CE kan vi også glæde os
over, at Euronics-kæden har
valgt Consumer Electronics
i Europa til Supplier ofThe
Year 1999!
Birgitte Thorkildsen
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Medicos
fodboldtur til
Eindhoven i juni
Turen startede torsdag den
10. juni kl. 8.30. Foran os lå
en tur ned gennem Danmark,
Tyskland og Holland på 850
km, som tog 11 timer.
Da vi nåede til Eindhoven,
var aftensmaden parat, og efter den lange og varme tur
gjorde det godt med lidt god
mad. Efter maden meldte
trætheden sig, og en god del
af os kunne høre sengen
kalde.
Fredag var til vores egen
disposition, så jeg sov lidt
længere, til kl 9. Dagen blev
for nogles vedkommende
brugt på afslapning, andre benyttede chancen til at tage til
Amsterdam og prøve det vilde
liv der.
24. internationale
football match
Om lørdagen skulle slaget så
stå i Philips Medical Systems'
24. internationale football
match. Optimismen i den
danske lejr fejlede ikke noget,
og vores første kamp gik også
fint. Martin i målet holdt buret rent, og 30 sekunder før
tid scorede vi kampens eneste
mål. Klaus stod for mesterstykket godt hjulpet af resten
af angriberne.

Sammenspillet var ikke
helt godt endnu, men allerede
i anden kamp forløb spillet
meget bedre. Desværre var
modstanden noget hårdere
end i den første kamp, og vi
havde heller ikke det afgørende held med os. Så kampen sluttede med to mål til
dem og ingen til os. Ærgerligt!!!
Nå, men når nu spillet
kørte godt, og optimismen
var i top, mente vi ikke, at 3.
kamp kunne gå galt. Og det
gik ret godt. Godt nok fik vi
ingen mål, men det gjorde
modstanderne heller ikke, så
kampen skulle afgøres ved
straffespark. Men det gik da
helt galt. Det lykkedes slet
ikke at score på et eneste af
vores spark, og da modstanderne fik tre mål, var løbet
kørt.

net for slemme skader, det
blev kun til nogle små knubs.
Efter kampene tog næsten
alle tilbage til hotellet og hvilede ud og fik et behageligt og
tiltrængt bad. Igen om aftenen gik turen tilbage til
sportsklubben i Best, hvor
vinderne fik deres pokal - i
øvrigt samme hold som vandt
året før. Vi kunne glæde os
over, at både de tyske og engelske hold blev dårligere placeret end os. Grillmaden
smagte godt, og det gjorde
den lokale bryg også. Dagens
strabadser havde taget hårdt
på nogle af os, så selskabet

blev halveret hen ad 23-tiden,
og de yngre spillere blev overladt til at feste videre.
Hjem igen
Søndag morgen ringede vækkeuret alt for tidligt, for vi
skulle starte hjemturen allerede kl. 9, så vi kunne være
hjemme i Århus kl. 20. Turen
hjem var lang og varm, da
trætheden stadig sad i kroppen, men jeg tror alle glædede
sig til at komme hjem til
vante omgivelser.
Steen Morthorst

Kampen om 7. og 8. plads
Nu skulle vi spille vores sidste
kamp, om 7. og 8. pladsen.
Vi vandt l-O, og 7. pladsen
ud af 15 hold var en realitetdet bedste resultat nogensinde. Benene var meget ømme,
hvilket vidnede om, at vi havde givet den hele armen, og
benet. Heldigvis blev vi skå-

På billederne ses vores hold i
de nye spiLledragter, som er
sponsoreret af Philips Medico.
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DHL
Stafetløbet
i Fælledparken

2.9.'1999
Igen i år stillede Philips op til
DHL srafetløber i Fælledparken.
Philips havde tilmeldt seks
hold, og Origin havde to hold,
og - næsten som sædvanlig fristes man til at sige - var vejret
bare med os. Det var en rigtig
dejlig torsdag aften med masser af heppere (og det har løberne brug for! Tro mig, jeg
prøvede selv turen på de 5 km!).
Som sædvanlig havde Philips et dejligt stort telt med
plads til alle, så der blev hygget
både ude og inde. Aftenen blev
afsluttet - også helt som det
plejer - med et enormt festfyrværkeri.
Så hvis du ikke var med i år,
så mød op næste år - det er alle
tiders arrangement!

Ulla Laursen

Kort nyt fra Bowling-afdelingen
Vi holder juleafslutning
fredag den 17. december 1999 kl. 17.00.
Vi har bestilt bowlingbaner i to timer efterfulgt af
den helt store julefrokostmenu.
- Vi ses.
Rikke
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Wim Wielens fra koncernledelsen på besøg
Den 2. juli havde vi i Philips
Danmark besøg af Regional
Executive Wim Wielens fra
'koncernens Headquarters
Western Europe.
Wim Wielens mødtes ved
den lejlighed med Willy
Goldby og lederne af de forskellige forretningsområder.
Desuden præsenterede Henning Friis, Ole Herstad og
Arne Thorsted ham for de
designmæssige ideer - både
hvad arkitektur og belysning
angår - bag vort nye domicil
på Frederikskaj.
Wim Wielem ses her mellem
Ole Herstad og Willy Goldby i
konferencelokalet Amsterdam på
4. sal. Da koncernen i Holland
står foran en række nye byggerier,
var Wielem meget interesseret i
vort nye hovedsæde og dets indretning.

Henning Friis
takker af
Henning Friis sagde efter 16
år som personalechef og senere
direktør farvel til Philips Danmark tirsdag den 31. august,
og senere var der officiel reception. Her benyttede et stort
antal gæster både indefra og
udefra lejligheden til at hilse
på Henning Friis, som nu vil
fa mere tid til både de professionelle og fritidsbetonede interesser.

Også familien var repræsenteret
... her er det hans yngste
børnebørn Alexander og
Cathrine, som nyder at sidde i
morfars favn.
Omgivet af Philips-kolleger
foran bytningen på en lun
augustejtermiddag: Fra venstre
Willy Goldby, Henning Friis,
Henrik Walbom, jørgen Bakke
og Karsten Feldborg.

Tak

Tirsdag morgen inviterede
Henning på morgenbrød i af
delingen på 4. sal. Her skåler
han med personale- og økonomimedarbejderne, som ogsåfik
en lille en til halsen.
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Med tak for gaver og
opmærksomhed på min
sidste arbejdsdag
31. august ønsker jeg alle
i Philips Danmark A/S
held og lykke i fremtiden.
Henning Friis

40 og 25 årsjubilæum

Fredag den 20. august afholdt afdeLingschef CLaus Christensen, IMPEX sit 40-års jubiLæum hos Philips. Jubilæet bleu fejret med en
reception på Kornmarksvej nr. l, hvor nuværende og »gamLe« Philips-medarbejdere var mødt op for at hylde ham. Udpakningen af
gaverne tog sin tid, da de var pakket regLementeret ind. Gaverne bestod bL.a. afrejsekataLoger, franske delikatesser, badebukser og Løbesko.
Senere fortsatte festlighederne med en kanonmiddag på GLostrup Parkhotel. hvor jubilaren kunne gLæde sig over en ny postkasse.
På billedet sesjubilaren omgivet afsin kone, børn og svigerbørn. Til venstre taLerneJørgen Laursen og Hanne Lauritzen.

ELLenMathiesen, økonomiafdeLingen kunne fredag den
6. august fejre sit 25 års
jubilæum. På billedet ses
jubilaren (som er bankomester)
i færd med at spille bankospil
og som sædvanlig vandt hun
både l. og 2. række og hele
pladen. Thomas Søborg Jensen
overrakte præmierne i form af
slikke pinde. Birgit WiLLiams
var en god sparringspartner.
Frokosten blev hoLdt på
Regatta-PaviLLonen - og solen
strålede om kap med jubilaren
hele dagen.
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Nye ansigter i Philips
Vi byder
velkommen
til disse 3 nye
medarbejdere,
som er tiltrådt
i perioden
2. juni til
30. september
1999:

Henrik Skouby
er 14. juni startet
som produktchef
i Elapparat

Anja Emcken Bengtsson
er 16. august startet
som systemkonsulent
i Telekommunikation

Per Hjartved
er l. september startet
som servicechef
i Projects

Tak

Tak

Et hjertelig tak til alle, der var med til at gøre
mit jubilæum til en festlig og uforglemmelig dag
for mig og.min familie. Også en stor tak for de
dejlige gaver j~g fik.
Ellen Matbiesen

Tusind tak til alle, der med gaver og fremmøde
ved receptionen til mit 40 års jubilæum var med
til at gøre dagen til en uforglemmelig oplevelse.
Claus Christensen

Det skrev vi for -

Redigeret

af Lena Tolstrup

- 60 år siden

- 40 år siden

- 10 år siden

- S år siden

I disse Tider skal der noget
ud over det almindelige til for
at vække Publikums Opmærksomhed, og Filmen
»Liebestraum«, som vi kan tilbyde interesserede Radioforhandlere til Fremvisning i
Biograf teatrene, er også et
Reklamemiddel
udover det
almindelige. Denne film demonstrerer paa en smuk og
original Maade, hvorledes en
virkelig god, og moderne Radiomodtager kan gengive
Musikken saaledes, at der opnaaes den samme Kontakt
mellem Lytterne ved Højttaleren og Kunstneren ved Mikrofonen, som om man befandt sig i selve Koncertsalen.

Kunstforeningen
har afholdt
sin årlige generalforsamling
med efterfølgende bortlodning af de i årets løb indkøbte
kunsrværker til fordeling
blandt foreningens medlemmer. I sin beretning omtalte
formanden, P. A. Rosvall, de
arrangementer,
der var afholdt
i årets løb, og man diskuterede, om det var rimeligt, at
foreningen ofrede de 4-500
kr., som honorarerne til foredragsholderne i alt beløb sig
til, når fremmødet var så forholdsvis beskedent. De tilstedeværende medlemmer udtrykte dog ønske om, at foreningen ville fortsætte med
arrangementerne.

Uddrag fra Børsen: Som den
første virksomhed er Philips
begyndt at fortolde papirløst
i Toldvæsenets nye edb-system. Det giver Philips en direkte besparelse på 2-3 mil!.
kroner om året, fordi lagrene
kan reduceres. Fortoldningen
on-line på skærm varer kun fa
minutter mod tidligere et par
dage med manuel behandling
via magnetbånd og papir.

ISO 900 l-certifikatet er nu
på vej fra Dansk Standard.
Mandag den 5. september fik
Philips Medico A/S besøg af
to mænd, som brugte resten
af ugen på at gå selskabet
nærmere efter i sømmene.
De var hverken fra koncernledeIsen eller bagmandspolitiet, men to af Dansk Standard' s auditører. De skulle
checke, om Medico's kvalitetsstyringssystem
levede op
til kravene i ISO 9001 standarden. (Og det gjorde de!!)

