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Danske
blokfløjte·
toner

opa
Compact
Disc
Danske Michala Petri, virtuos på
blokfløjte, har indspillet sin første
Compact Disc plade.
Pladeselskabet Polygram A/S havde
sat de danske musikanmeldere stæv-
ne på Hotel Seandinavia på Amager
fredag'den 11.marts, og her kunne de
høre Philips Digital Compact Disc
systemets klare toner.
Ved samme lejlighed fik Michala Petri
overrakt sin første CD-indspilning af
repertoirechef Ove Wiisholm, Poly-
gram.
Det var kritiske anmelder-øren, der
lyttede til musikken, men hovedind-

Danske Michala Petri med sin første Com-
pact Disc indspilning, der foreviger hendes
blok(løjtespil til glæde for hendes store
danske og internationale publikum.

trykket hos anmelderne var begej-
string. Begejstringen gjaldt ikke kun
lydkvaliteten, der var lige så stor
glæde over, at producenterne af gram-
mofonplader sammen med producen-
terne af grammofoner er nået til enig-
hed om en verdensstandard, så man
undgår forvirring på audiomarkedet.

Det blev »hun- til en bogpræmie for Johan-
nes Frellsens trillebørshest i årets danske
finale i Philips europæiske konkurrence for
unge forskere og opfindere, der fandt sted i
Philips-huset, torsdag den 10. marts. Men
Johannes har tiden for sig. Han er kun 13
år, og hans familie er tilsyneladende fuld af
gode ideer. Opmærksomme læsere kan ken-
de pigen ved håndtagene. Det er storesøster
Katrine Frellsen, der sidste år fik en anden-
præmie i konkurrencen for sit hjemmelave-
de papir, fremstillet af rabarberafkog. Lille-
brors trillebershest, der var så livagtig, at
man ikke kunne lade være med at klappe
den, var lavet med både ide og håndelag, og
Johannes fik mange rosende ord for sine
kreative evner.

LÆS MERE OM DEN SPÆNDEN-
DE FINALE DAG PÅ MIDTERSI·
DERNE

Genvalg og
nyvalg til
bestyrelsen

~

John Jensen Kirsten Topeee-Jensen.

Steen Enggaard Andersen

Ved det nyligt afholdte valg til besty-
relsen i Philips Industri og Handels
NS blev de to selskabsrepræsentan-
ter, John Jensen og Kirsten Topsøe-
Jensen, begge genvalgt ved det direk-
te valg.
Der blev ialt afgivet 822 stemmer,

.hvilket svarer til en stemmeprocent
på 58,3 og det er 4,8% bedre end for to
år siden.
Som suppleant blev Svend Loft gen-
valgt, og ny suppleant blev Birger
VesseL

Ny koncernrepræsentant
Ved det indirekte valg af koncernre-
præsentant fik Steen Enggård Ander-
sen stemmer nok til, at han overtog
posten i bestyrelsen. Der skulle i år
kun vælges en, og reglerne gav mulig-
hed for, at også ansatte i moderselska-
bet kunne stille op og dette blev
udslagsgivende for bestyrelsens sam-
mensætning. Suppleant blev Benny
Thisted Christensen.
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Det var ikke nogen voldsom skare, der var mødt op for at debattere personeleforeningen PAP's fremtid. Men [ormand Willy Elkjær, der her
byder velkommen kunne glæde sig over, at man fik en livlig debat.

Livlig debat om PAP's fremtid
På personaleforeningen PAP's ordinæ-
re generalforsamling 24. februar op-
stod der under punktet »eventuelt«
diskussion om PAP's fremtidige virke.
Diskussionen havde flere årsager. For
det første havde man ved sidste års
generalforsamling haft en debat om
personaleforeningernes reelle indfly-
delse på personalepolitiske spørgsmål.
For det andet har direktør J. Hoek-
man i en tale til PPR's jubilæumsfest
nævnt muligheden for, at vi fremover
har en stor personaleforening.
Det er også en kendsgerning, at ledel-
sen har udtrykt ønske om, at den
direkte kontakt mellem ledelse og
funktionærer sker gennem Fælles-
samrådet, der er sammensat af repræ-
sentanter fra alle funktionærområder.
Diskussionen på generalforsamlingen
endte med, at der blev nedsat et
debatudvalg, der fik til opgave at
komme med et diskussionsoplæg om
emnet, og snarest indkalde PAP's
medlemmer til en debataften.
Torsdag den 17. marts mødtes ca. 40
PAP-medlemmer, og de næste timer
diskuterede alle - håndfast styret af
Steen Poulsen - det oplæg, som Alfre-
do Ped1-t.lfremlagde på debatudval-
gets vegne.

Har vi fortsat et fællessamråd?
Pedini redegjorde for, hvordan perso-
naleforeningerne for år tilbage havde
taget initiativet til at oprette sam-
rådsudvalg i de forskellige afdelinger.
I 1980 etableredes Fællessamrådet,
der består af en repræsentant for de
forskellige samrådsudvalg og hvor
disse ikke findes, for kontaktgrupper-
ne.
Det viste sig imidlertid - ved at finde
et gammelt cirkulære frem - at Fæl-
lessamrådet var et forsøg, som forelø-
big skulle eksistere i to år fra oktober
1980 at regne. Men forsamlingen var
dog enige om, at det sikkert blot var
en formssag, at man ikke havde ved-
taget at etablere det endeligt. I alt
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fald var Fællessamrådets fortsatte
eksistens en forudsætning for, at
PAP's medlemmer overhovedet disku-
terede videre om at flytte ansvaret for
nogle af foreningens aktiviteter over
til Fællessamrådet.
Der udspandt sig en diskussion om,
hvorvidt Fællessamrådets arbejde
blev kendt af de ansatte, og der blev
foreslået, at man fremover forsøgte at
sende referater til alle ansatte, så
kommunikationen blev sikret.

Focus på udvalgsarbejdet
Som det er i dag, er det medlemmer af
personaleforeningerne, der sidder i
f.eks. marketenderiudvalg og sund-
hedscenterudvalg. Skal det være så-
dan fremover?
Diskussionen viste, at stemningen gik
i retning af, at dette udvalgsarbejde
burde lægges ind under Fællessamrå-
det, somjo repræsenterer alle funktio-
nærer. Diskussionen mundede ud i, at
der blev fremsat et konkret forslag
om, at PAP fortsatte sin eksistens som
forening med det formål at varetage
den mere selskabelige side af sagen.
Der var enighed om, at det blev
uoverskueligt at afholde fester for alle
funktionærer, og at det i alt fald blev
for dyrt, idet man så hver gang måtte
leje lokaler ude i byen, da der ikke er
plads til sådanne arrangementer på
Philips.
Det viste sig også, at Willy Elkjær
havde forespurgt personaleforeningen
på Centrallageret og foreningen i Jyl-
land om deres holdning, og fået nega-
tivt svar på spørgsmålet om en sam-
menlægning.
Ierkendelse af, at PAP fortsat bør
interessere sig for medlemmernes øko-
nomiske og personalepolitiske forhold,
blev der stillet forslag om, at forenin-
gen skal påtage sig at holde debatafte-
ner om vigtige emner, hvor medlem-
mer af Fællessamrådet møder op, og
gør rede for deres synspunkter. I det
hele taget var der stemning for, at

personaleforeningerne skulle leve vi-
dere, da de i høj grad har en mission
som samlingspunkter for medarbej-
derne.
Efter en kort pause samlede ordstyrer
Steen Poulsen atter tropperne, og trak
hovedlinierne i diskussionen op.

Bolden givet op til de andre
personaleforeninger
Konklusionen på debatmødet blev, at
PAP kan tilslutte sig, at det udvalgs-
arbejde, der hidtil har fundet sted i
personaleforeningsregi, bliver lagt ind
under Fællessamrådet, naturligvis
under forudsætning af, at dette fortsat
eksisterer.
Det blev også diskuteret, om persona-
leforeningernes formænd skulle ind i
Fællessamrådet, men det blev man
enige om var en unødig dobbeltdæk-
ning.
Personaleforeningerne skal fortsætte
deres virke, med vægten lagt på sel-
skabelige arrangementer og debatmø-
der. Der var også enighed om, at man
skal arbejde på en bedre kommunika-
tion med Fællessamrådet, både ved, at
der udsendes fyldestgørende mødøre-
ferater, men også ved, at de enkelte
ansatte skal være mere aktive med
hensyn til at give udtryk for deres
synspunkter over for deres repræsen-
tanter.
Det blev desuden foreslået, at man
kunne forsøge at få medlemmerne af
Fællessamrådet til at koordinere
deres indsats ved f.eks. at diskutere
holdningen til den udsendte dagsor-
den inden mødets start.
Denne konklusion vedtog de tilstede-
værende PAP-medlemmer at lade gå
videre til alle medlemmer af PAP.
De Øvrigepersonaleforeningers besty-
relser og selskabets ledelse får også
meddelelse om PAP's forslag, og bol-
den er således givet op til, at de andre
personaleforeninger tager diskussio-
nen op med deres medlemmer om
foreningernes virke fremover.



Fremtiden sikret for ,A. P. navigatør
A. P. navigatoren, et af koncernens
mest omtalte produkter, har en lys
fremtid for sig. Philips og Decca un-
derskrev 14.januar en aftale, der
sikrer ejere af A. P. navigator ret til at
benytte Decca signalerne.

Kun til lystbåde
Kontrakten betyder, at Philips respek-
terer Deccas særlige industrielle ret-
tigheder over Decca systemet. Den
indebærer også, at A. P. navigator kun
må sælges til lystbåde og at Decca
holder sig til det professionelle mariti-
me marked. Philips skal betale en
mindre afgift til Decca af hvert solgt
apparat, men denne afgift betyder
ikke, at brugeren skal af med en
større anskaffelsessum, da A. P. Ra-
diotelefon og forhandlerne hver især
giver afkald på noget affortjenesten
for at holde prisen nede.
- Det har været nogle meget vanske-
lige forhandlinger, og kontrakten er
nok ikke helt let at administrere,
fastslår chefen for A. P. Radiotelefon,
C. J. Mørck.
- Men vi er glade for, at vi fik aftalen
i hus, for vi sælger nu navigatorer
som aldrig før. Ved udgangen af1982
var vi lidt urolige for situationen, for
vi havde for mange apparater på
lager. Det skyldes al den uro, der
specielt i efteråret var omkring det
lovlige i, at"vi brugte Decca signaler-
ne. Folk var nevøse for, om deres
apparat var ulovligt, og især i Hol-

--..........
- Nu er vi i samme båd, fastslog C. J. Merch, da han sammen med W. St. J. White (th) og
D. Baker (to.) underskrev kontrakten om Deccas forhandling af A. P. navigator i England
og Irland.

land, Belgien og Frankrig var sejlerne
naturligt nok bange for, at Decca
skulle ændre signalerne på de en-

SID på besøg

Selvom SID var midt i overenskomstforhandlingerne blev der alligevel tid til, at SID 's
socialpolitiske udvalg med forbundsformand Hardy Hansen i spidsen aflagde Philips et
besøg mandag den 14. februar. Fra Philips deltog J. Hegelund, S. Janlev og Svend Loft. På
fabriksrundgangen fortalte S. Janlev om vores mobiltelefonproduktion, som bl.a. giver
arbejde til en del af forbundets medlemmer.

gelske Decca kæder, så deres apparat
til 20.000 kroner pludselig blev ubru-
geligt.
Alle disse problemer er nu et overstå-
et stadium og vi har et marked på
flere hundrede tusind lystbåde, der
kun venter på os. Vi er nemlig de
eneste på lystbådsmarkedet, der har
Deccas godkendelse af retten til at
bruge signalerne.

langt forud for budgettet
- Det har betydet meget for os, at vi
på forårets mange bådudstillinger har
kunnet· sige til folk, at vores apparats
fremtid er sikret. Lagrene er tomme,
og vi har allerede - kun to måneder
inde i 1983- nået en stor del af det
totale årsbudget, fortsætter Mørck.

Philips ene om at producere
- En anden og meget glædelig ting
er, at vi har fået udvidet vores marked
til også at omfatte Storbritannien. 1.
marts underskrev vi og Decca en
aftale om, at Decca bliver vores for-
handler på lystbådsmarkederne i
England og Irland. Det er et stort
marked, vi derved får adgang til. Og
vi kan yderligere glæde os over, at vi
skal producere alle apparaterne her i
Danmark.
Det får også stor betydning for os, at
A. P. navigator nu er blevet godkendt
udstyr ombord i både, der deltager i
internationale kapsejladser, så alt i
alt må vi sige, at vores navigator går
en lys fremtid i møde, slutter Mørck.
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Finale i opfinderkonkurrence:
.,J -_

Præmier til unge, der kan og vi

Ole Jensen i ivrig diskussion medjuryens formand. Oles projekt var et datamatstyret
tændingsanlæg til biler, men det var knap færdigt, og opnåede -hun- en tredieplads. Men
Ole, der er veteran i konkurrencen, var ikke sen til at love, at han er med igen næste år.

Det er deprimerende at læse i aviser-
ne om de mange unge, der bruger alle
lommepengene og hele fritiden ved
grillbarernes spillemaskiner. Heldig-
vis er der stadig mange unge, der vil
og kan noget, og det bedste bevis på
dette er de mange, der hvert år sender
opfindelser og afhandlinger ind til

15-årige Jytte med sin afhandling om in-
sekternes verden.
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Philips europæiske konkurrence for
unge forskere og opfindere.
I år deltog 24 unge mellem 13 og 21
år, og 12 af disse blev udvalgt til at
deltage i den danske finale.
På finaledagen, 10. marts, var delta-
gerne sat stævne i Philips-huset, hvor
de i de næste timer skulle præsentere
og demonstrere deres kunnen for den
danske dommerkomite.

Overvægt af jyder
Langt de fleste deltagere kom fra
Jylland, og deltagerne fra Thy i nord
og Christiansfeldt og Åbenrå i' syd
skulle tidligt op for at være på pletten
klokken 9, hvor finalen startede.

Præmieforhøjelse i jUbilæumsåret
Og i år var der virkelig noget at dyste
om. I anledning af vores 50-års jubilæ-
um var præmierne sat væsentligt op.
De tidligere hovedpræmier på 3.000
kroner var forhøjet til 5.000 kroner, og
andenpræmierne var sat op fra 2.000
til 3.000 kroner. Derudover uddeltes
trediepræmier på 1.000 kroner og nog-
le bogpræmier.

Tre hovedpræmier i år
I anledning af 50-års jubilæet skal
den europæiske opfinderfinale i år
finde sted i København.

På grund af vores værts skab har vi
fået mulighed for i år at sende tre
deltagere til finalen mod normalt to,
og det gjorde, at dommerkomiteen
besluttede at udpege tre hovedpræ-
mievindere, der hver fik 5.000 kroner
og kun en andenpræmievinder, der fik
3.000 kroner i præmie. Seks deltagere
fik trediepræmie og 1.000 kroner, så i
alt blev der-udbetalt 24.000 kroner til
de ti vindere.

•
I,

Indblik i insekternes verden
Jytte Marott Bossen går i 9. klasse i
Abenrå, og hun er en alsidig pige.
Hun deltog med to store rapporter, en
om Einsteins relativitetsteori, og en
afhandling om insekternes verden.
Det var dog kun den sidste, der place-
rede sig, men hendes studier af insek-
ter gav hende til gengæld en hoved-
præmie og dermed adgang til den
europæiske finale. Hendes interesse
for insekter startede med fundet af en
ligustersværmerlarve, hvis udvikling
hun har fulgt, over puppestadiet til
færdigudviklet insekt.
Eksperter i zoologihar bedømt hendes
rapport, og rost den meget, ikke
mindst i betragtning af, at hun kun er
15 år.

Talende ur til blinde
Hvordan får en blind at vide, hvad
klokken er?
Det problem satte Michael Terman-
sen, 18-årig gymnasieelev fra Frederi-
cia sig for at løse.
- I gamle dage havde man ure, hvor
man kunne trække i en snor, så slog
uret det sidste timeslag, fortæller Mi-

Mens dommerne voterede, gav Peter Theisen en smag.
demonstrerede Compact Disc for de lydhøre finaledet.
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Tre glade hovedpræmievindere, Michael Termansen (til venstre), Michael Frilund Jensen og
Jytte Marott Bossen sammen med J. Hoekman og Thor A. Bak.

chael. Det kan de færreste moderne
ure, og så må man bruge penge på at
ringe til »frøken Klokken«, hvis man
ikke kan se.
Det har taget Michael 6-7 måneder at
lave uret, som snildt er udstyret med
en fjernbetjening med ultralyd, som
de blinde bare behøver at holde i
retning af uret, som med klar og
tydelig stemme giver klokkeslettet.
Michael fik hovedpræmie for både ide
og godt håndværk.

Georg Gearløs fra Hillerød
Der ligger langt fra nogen nedvurde-
ring i at bruge kælenavnet Georg
Gearløs om Michael Frilund Jensen,
18-årig gymnasieelev fra Hillerød.

spreue på, hvad Philips kan opfinde, da han
. gere.

Han er med i konkurrencen for fjerde
gang, og har i sine projekter altid vist
nærmest utøjlet opfindertrang. For to
år siden fik han dommerkomiteen til
at spærre øjnene op, da han kom med
sit projekt, en printætsemaskine byg-
get af en gammel Nilfisk støvsuger og
nogle plastikspande.
Iår havde han flyttet et hjørne af sit
opfinderværksted ned i foredragssalen
og viste ved hjælp af brummende
knallertmotorer adskillige forslag til
forbedring af de velkendte forbræn-
dingsmotorer.
Michaels stærke side er ikke teoreti-
ske beregninger, men derimod nysger-
righed og evnen til at se nye veje. Og
det er netop det, der er karakteristisk
for sande opfindere, og dermed noget,
der hører hjemme i toppen af en
opfinderkonkurrence som vores. Nu er
det spændende, hvad den europæiske
jury siger til hans spruttende motorer.

Officiel europæisk anerkendelse
Det er 15. år i træk, at Philips afhol-
der sin europæiske opfinderkenkur-
rence, hvor der er uddelt i hundrede
tusindvis af kroner til hjælp til unges
videre studier og videnskabelige ar-
bejder.
Det er derfor glædeligt, at vi netop
har fået meddelelse om, at konkurren-
cen nu er under protektion af general-
sekretæren for Europarådet i Strass-
bourg ..
I sin velkomst til finaledeltagerne
udtrykte direktør J. Hoekman også
glæde over, at Danmark til maj skal
afholde den europæiske finale.
Den vil foregå på Københavns Univer-
sitet, og præmieoverrækkelsen finder
sted i festsalen på Københavns Råd-

hus, i oyerværelse af dronning Ingrid
og en lang række personer med til-
knytning til videnskab og forskning.
Den danske juryformand, professor,
dr. phil. Thor A. Bak er blevet optaget
i den europæiske jury, og han er,
ligesom mange andre spændt på, hvor-
dan vore tre danske deltagere klarer
sig i dysten med de andre europæiske
vindere.

Tillykke med andenpræmien, sagde Thor
A. Bak til Henrik Holm, der havde lavet en
undersøgelse af Holstebro Sø. Undersøgel-
sen har værdi for såvel naturfredningsfolk
som politikere og turister.

I'

Københavns Rådhus modtager de europæi-
ske Philips-finalister den 26. maj, hvor
præmieuddelingen finder sted. Dronning
Ingrid har sagt ja tak til at repræsentere
Kongehuset, så der er lagt op til en festlig
afslutning på begivenheden.

Philips5eår i Danmark
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Mix-boxen kombinerer blender og mixer og
fylder ikke op på køkkenbordet.

Filosofi bag
nye elapparater
Filosofi og elapparater har normalt
ikke så meget med hinaden at gøre.
Men med introduktionen af en lang
række nye husholdningsapparater har
filosofien holdt sit indtog. På en ræk-
kesalgsmøder i foredragssalen gen-
nemgik Elapparats produktfolk ideen
bag de produkter, som fik premiere på
messen Scan Fair i Bella Centret i
dagene 26. til 28. marts. I tre år har
udviklingslaboratorierne undersøgt,
hvordan kaffemaskiner, røremaskiner,
støvsugere og andre husholdningsap-
parater skal se ud og fungere, for at
passe ind i et moderne husholdnings-
miljø, og det er der kommet mange
spændende, nye apparater ud af.

Mix-box mixer og blender i et
Et af de mange nye apparater, der er
resultat af den nye filosofi, er Mix-
box. Den består som navnet antyder af
en lille æske, der rummer motorenhe-
den. Den kan hænges op på væggen,
og ved at trykke en håndtagsdel på,
har man en håndmixer. Monterer man
en blender på, har man samtidig
blender mulighed. Den fylder ikke op
på køkl;enbordet, og man skal ikke til
at pakke mixeren ud af skabet.
Fås i personalebutikken fra slutnin-
gen af april.

Det var lydhøre sælgere fra Elapparat, der
fik præsenteret de nye produkter og filosofi-
en bag disse på salgsmøderne forud for
Sean Fair messen.

6

Brug TV-skærmen som skakbræt
Philips introducerer nu et skak-modul
til Videopac Computer G 7000, som
gør det muligt at spille skak på det
hjemlige TV.
Fordelen ved Videopac Skak er, at
man altid har en veloplagt og kvalifi-
ceret modspiller ved hånden.

Både for begyndere og rutinerede
Der kan vælges mellem seks forskelli-
ge sværhedsgrader. For begynderen er
der en grundig instruktionsbog med,
der indeholder alle skak spillets man-
ge regler. Efterhånden som man kom-
mer ind i spillet kan sværhedsgraden
sættes op. I skak opererer man med en
international skala, der hedder» Elo-
rating«, Spiller man på højeste svær-
hedsniveau har computeren en »Elo-
rating« på 1650, og det er højt og giver
modstand til selv meget rutinerede
spillere. Ønsker man at spille et parti
turneringsskak, får computeren ind-
lagt tidsbegrænsning i sine træk.
Alle computerens træk vises på skær-
men, og skak-modulet byder på man-
ge timers spændende underholdning.

Spørg hos Philips Service om yderlige-
re oplysninger om Videopac Skak.

Philips Videopac Computer med det nye
skak-modul er altid en veloplagt og kvalifi-
ceret partner til et parti skak.

Forårskonkurrence
for
alle medarbejdere
Philips Datasystemer har succes med
sine nye tekstanlæg.
Vi fik godt udbytte af en nylig indryk-
ket annoncekampagne, og den næste
følger i april.
Nu vil Datasystemer gerne have din
hjælp til at slå successen fast. Det kan
du ved at sætte en streamer i bagru-
den på din bil.
På streameren står:
Philips ... tekstbehandling
for professionelle
Hvis du ikke selv har bil, men allige-
vel gerne vil være med, er der også
mulighed for det. Så skal du tillige
notere navn og adresse :ved»anden
bil- på den tihrteldingsblanket, der
ligger i dette nummer af Philiskopet.
Streåmeren skal sidde i bagruden fra
18. april til 30. maj.
Vi udlodder følgende præmier blandt
deltagerne:
1. præmie: Philips Videopac Compu-

ter G .7000
2. præmie: Philips Combiblender
3. præmie: Philips digital vækkeur
4. til 25. præmie: 1 fl. rødvin
Lodtrækningen foretages 30. maj un-
der behørig kontrol, og de heldige får
straks besked.
Vil du være med, så send kuponen til
Bitten Nielsen, Industrigården, vær.
N 128, eller kik selv forbi!
PS! Kun Em streamer pr. medarbejder.



7-tallet
Sommerhus til salg: Halgers hyggeli-
ge og gode hus ved Vejrs Strand er til
salg. 65 m2 Kemitex behandlet hvidt
murstenshus med tilhørende garage.
El og vand indlagt og huset er belig-
gende på en 2400 m2 lejet grund
(Statens Klitvæsen) med dejlig klit-
plantage nær havet og fin sandstrand.
Priside: 120.000 kroner.
Telefon (02) 856840.

Løkken - Vesterhavet.
Sommerhus ledigt indtil 25/6 og efter
917-13/8. Pris pr. uge kr. 1150,-. Alle
oplysninger fås ved henvendelse til E.
Laursen - 02-883163.
NB!Vent ikke for længe, hvis huset
ønkes i skoleferien.

Sommerhus på Fejø i Smålandshavet
til leje. Pris fra 1000 kr. pr. uge,
velegnet til 2 familier, 10 sengeplad-
ser. Henv. Philips Service Sakskøbing
03-894441.

Idekassen
Så er der atter uddelt Ide-kassepræ-
mier. Ib Jørn Jensen fik 3.000 kroner
for en bedre måle- og samlernetode,
Hans Lutze fik 1.500 kroner for af-
kortning af kabler og Lisbeth Nielsen
fik en opmuntring for forslag til en
måle- og samlernetode.
Og Dan Bressendorff fik præmie for
anden gang for samme forslag. Sidst
blev forslaget takseret til 900 kroner,
men Dan syntes selv, det var mere
værd. Han bad Idekasse-udvalget se
på det en gang til, og han vedlagde
sine egne beregninger over, hvor me-
get det betød i årlig besparelse, hvis
man fulgte hans ide. Og Idekassen
lagde derefter 7.200 kroner ovenpå
sidste præmie.

Dan B ressendorff har foreslået at rejse et
par dioder op på højkant. Herved forbedres
støjforholdene i AP 3000 væsentligt.

25 års jubilæum,

/
Jørn Britze

Mandag den 2. maj:
Afdelingschef Jørn Britze, Teknisk
Service. Reception i mødelokale 416
kl. 10.

Generalforsamling
hos jyderne
Personaleforeningen Philips Jylland
holdt ordinær generalforsamling 28.
februar, og bestyrelsen kunne glæde
sig over, at mange medlemmer var
mødt op.
Følgende.blev valgt til bestyrelsen:
Formand: Mogens Rasmussen
Næstformand: Ole SØrensen
Kasserer: Jytte Bettern
Sekretær: Jørn Esmann
Medlem: Jørn Rasmussen.
Traditionen tro blev der efter debat-
ten, som denne gang forløb roligt,
serveret gule ærter.

Det var ikke blevet lyst endnu, da en stor
flok Philips-kolleger med J. N. Palle i
spidsen sang repræsentant Jørgen Jepsen,
Philips Radio op på hans 25. årsjubilæ-
umsdag 1. marts. Jubilæet blev fejret på
-hjemmebane- i distrikt Sydjylland, og
mange kunder og venner havde fundet vej
til Kryb-i-ly Kro for at gratulere. Blandt
gratulanterne var Edward Nielsen og N.
Lindholm. fra Sølsted, der i mange år har
været blandtjubilarens store trofaste kun-
dekreds i det syd- og senderjydshe.

Tak
Til alle, som ved deres tilstedeværelse
eller med underskrift medvirkede til
at gøre overgangen til veterantilvæ-
relsen uforglemmelig, sendes min
hjerteligste tak.
Ernst Laursen.

Hjertelig tak for opmærksomheden på
min jubilæumsdag, for hilsner og dej-
lige gaver. Det blev en uforglemmelig
dag for både min kone og mig.

Jørgen Jepsen

Udlært
Claus Nielsen, Philips Elektronik In-
dustri A/S, blev onsdag den 23. febru-
ar udlært som elektronikmekaniker.

På Pension
15. marts: Montrice Anna Marie Han-
sen, Philips Elektronik Industri A/S,
efter 13 års ansættelse.

1. april: Ingeniør Ulf Korremann, Phi-
lips A/S, Industri og Forskning, efter
13 års ansættelse.

1.maj: Lagerforvalter Johs. Jørgen-
sen, PCL, efter 35 års ansættelse.

Dødsfald
Fhv. specialarbejder Svend Aage Han-
sen, der gik på pension i december
1969 efter 20 års ansættelse hos Phi-
lips, døde den 12. marts, 80 år gam-
mel.
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Dragsholm Slot dannede en stilfuld ramme om en række seminarer, hvor Philips P7000-
Maestro system indgik.

Fremtidens teknik
bag fortidens mure
Hvis det er sandt, at Jarlen af Both-
well spøger på Dragsholm Slot ved
nattetide, har han i et par måneder
kunnet muntre sig med at hente stati-
stiske oplysninger frem på et Philips
P7000-Maestro system.
I perioden medio januar til begyndel-
sen af marts har Dragsholm Slot haft
installeret et P7000-Maestro system.
Slottet, der ligger mellem Holbæk og

Kalundborg er 800 år gammelt, og
opførtes oprindelig som bispeborg. Se-
nere kom slottet under Kronen og
fungerede i en periode som statsfæng-
sel for prominente personer. Den mest
kendte fange er jarlen af Bothwell,
Maria Stuarts tredie ægtemand, der
døde i sit fangehul på slottet i 1578.
Han siges at hjemsøge slottet som
spøgelse endnu idag.

Philips Lampe A/S har nu introduceret et komplet program af computerstyrede elektronblitz
med ledetal mellem 18 og 46. Variationerne mellem modellerne er store, og alle, lige fra
familieamatørfotografen til den professionelle fotograf kan finde en blitz efter behov og
pengepung. Interesserede er velkomne til at rekvirere brochure med nærmere beskrivelse af
hver enkelt type hos SØren Heegh, Philips Lampe.

Dragsholm Slot er blevet modernise-
ret, og fungerer som konference- og
kursusejendom. Datacentralen af 1959
I/S har afholdt en række seminarer
for ministerier ·ogstatsinstitutioner
omkring emnet »Informationssamfun-
det og forvaltningen«, hvor der bl.a.
har været foredragsholdere som Chri-
stian Rovsing, Magasin-direktør Stig
Bøgh Karlsen, departementschef E.
Bonnerup Nielsen og direktør J. U.
Moos.

Dataudstyr i lensbaronens soveværelse
Philips Informationssystemer havde
stillet et P7000-Maestro system til
rådighed til »Demonstration af fremti-
dens teknik«, der blev vist afto af
.Datacentralens daglige Maestro-bru-
gere i udviklingsafdelingen. Systemet
var installeret i lensbaronens sovevæ-
relse, der midlertidigt var omdannet
til maskinstue. P & T havde trukket
datakommunikationskabler hen over
markerne til slottet og derved skabt
mulighed for, at Maestro systemet
kunne trække oplysninger fra tre for-
skellige store edb-anlæg hos Datacen-
tralen i Valby. Herved fik man ad-
gang til Motorregistret, Undervis-
ningsministeriets register, Danmarks
Statistik, ministeriernes kommissio-
ner og udvalg samt Datacentralens
juradatabase. Derudover viste man
alle de andre værktøjer, Maestro sy-
stemet indeholder, bl.a. konference- og
mødeplanlægning, ugeplaner, kalen-
dersystemer og journaliseringssyste-
mer. Demonstrationerne gav deltager-
ne et udmærket indtryk af Maestro
systemet som model for» Fremtidens
administrative arbejdsplads«.

Philips havde også gæster på slottet
Udover Datacentralens seminarer be-
nyttede Philips selv lejligheden til at
vise udstyret frem for 11medarbejdere
fra J.T.A.S. i Århus. Og skal man tro
dem på deres ord, drog de fra Drags-
holm med et stort ønske om på et
tidspunkt selv at få installeret et
Maestro system. I det hele taget var
arrangementerne meget vellykkede,
takket være et godt samarbejde mel-
lem Philips tekniske service og salgs-
afdeling og Datacentralens udvik-
lingsafdeling .
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Data
Systems PHILIPS

Jeg vil gerne deltage i aktiviteten med bag rudestr-eamer :

Philips ... tekstbehandling for professionelle

Navn:----------------------------------------------------
Selskab: --------------------------------------------------
Adresse: --------------------------------------------------
Kontor: _

Anden bil

Navn: ----------------------------------------------------
Adresse: --------------------------------------------------
Sendes til: Bitten Nielsen, Industrigården, N 124.


