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Philips-elektronik på et af
verdens største krydstogtskibe

Et af de allerstørste krydstogtskibe i verden er M/S Holiday, som i denne
sommer er blevet færdig på Aalborg Værft. Philips har leveret elektronikken i
forbindelse med TV-, alarm- og underholdningsanlæg samt to telefoncentraler.
Læs om den store ordre side 6.

Farvel til Bertelsen. siger (fra venstre) S. A. Windelin og Ole Herstad. Se flere
billeder fra afskedsreceptionen side 2 og 3.

Jette Holm, personaleafdelin-
gen, har travlt med at holde
styr på en halv snes meget
smukke buketter, som en række
Philips-medarbejdere blev be-
lønnet med forleden. Læs på
side 8 hvorfor.

Læg godt mærke til dette bille-
de fra kantinen i Jenagade. Om
et par måneder er det historie,
og så erstattet af et nyt og
meget moderne udleveringsom-
råde. Her taler P. E. Jensen og
Torben Rasmussen om de sidste
detaljer inden håndværkerne
går i gang. Læs om ændringer-
ne side 4.



I en tætpakket foredragssal på Industrigården tog hundrede-
vis af Philips-medarbejdere i slutningen
af juni afsked med direktør
Henry Bertelsen

•••
Med en attitude, så Carmen næsten

ikke kunne afslå en flamenco, modtog
direktør Henry Bertelsen Carmen og
Don Juan, som var blandt de flere
hundrede, der fredag den 21.juni tog
afsked med den afholdte Philips-direk-
tør.

Med sig havde Carmen og Don Juan
også den kendte Papageno, og hver
overrakte de Philips-medarbejdernes
gave til den afgående direktør: To kilo
chokolade- og pebermyntepastiller, en
badmintonketsjer, en trillebør, have-
møbler og et maleri med et motiv fra
Færøerne malet af Gunleif.

Det var Ole Herstad, som på medar-
bejdernes vegne tog afsked med Ber-
telsen.

- En markant lederskikkelse forla-
der Philips. En person, der er garant
for retfærdighed, tolerance, medmen-
neskelighed og godt humør rejser.

- Det er en glad dag, fordi du nu
kan få lejlighed til at dyrke dine
interesser og hobbies, nævnte Ole
Herstad, og han afslørede, at-den
afgående direktør klarede den bedste
karakter - 13 - da han var til mundt-
lig HF-eksamen i dansk.
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- Uden tvivl, fordi du straks brød
ud i sang, da du kom ind til censor og
lærer, mente Herstad.

På fire personaleforeningers vegne
tog Grethe Biilmann tråden op, og bad
straks Bertelsen om at synge et par
vers fra Agnete og Havmanden -
netop den tekst, som skulle dissekeres
ved det grønne bord.

Fra personaleforeningerne var der
Samlerens Antologi over Nordisk lit-
teratur i 11bind.

Bertelsen selv havde også et par ord
til de mange Philips-medarbejdere,
han skulle tage afsked med, og han

indrømmede, at det var svært. Men
det blev klaret med bravour - også
selvom tankerne måske var hos fru
Else, som på grund af sygdom ikke
kunne være med ved afskedsreceptio-
nen. Som substitutter var de to døtre
og svigersønnen indkaldt.

- Utroligt, at der er gået 31 år, men
nu glæder jeg mig til den tilværelse
som pensionist, jeg har planlagt så
længe, sagde Bertelsen.

Han nævnte også de turbulente år i
begyndelsen af 80'erne, hvor der var
meget, der skulle gøres - og blev gjort.

- Noget af den gamle spirit for-



og
som man kunne tage for sig af det
kulinariske.

Køen med mennesker, der ville sige
personligt farvel til direktøren, var
uendelig, og den talte også gæster
uden for Philips-huset. Bl.a. direktø-
rerne A. Schmiegelow og N. C. Lissau
fra Privatbanken, P. Skifter fra B&O,
Torkil Meldal og Bent Carstensen fra
Radiobranchen, SØren Madsen jr.,
d'herrer Brandt, Wiisholm og Klar-
skov fra Polygram og direktør Hars-
ma, Philips Norden.

svandt, men den kan genvindes, og er
ved at blive det, mente Bertelsen, og
takkede reelle og trofaste medarbejde-
re i administrationen.

Og så lovede han, at "jeg kommer
sgu- på besøg hos Philips, selvom
pensionisterne ofte siger, at de ikke
vil komme, fordi de er til ulejlighed.

Så med ordene: »Op med gejsten -
find noget af det gamle frem«, takke-
de en populær direktør af.

kini

Hundredevis af håndtryk
Efter det mere formelle var der lejlig-
hed til håndtryk med Bertelsen, lige-

(Fra venstre) Betuttede så Kenny (tv) og
Christian ud, da Bertelsen hjalp dem med
opstilling til fotografering. Sammen med
Mette Jacobsen og Annette Nielsen fra

(Fra venstre) Så er der flamenco. Direktør
Henry Bertelsen byder Carmen - alias
Wiwi Nielsen - op, og Don Juan i Alfredo
Pedinis skikkelse er klar til at tippe Carmen
af trillebøren. Med hvid bøllehat ses Ole
Herstad. Når man kan synge Agnete og
Havmanden for sin censor, kan man vel
også gøre det for Philipsmedarbejderne. Så
Bertelsen gav et par vers af den gamle
folkevise. Grethe Biilmann støtter. Find den
gamle spirit frem igen, sagde Bertelsen i sin
tak til medarbejderne. Bag trillebøren ses
døtrene Charlotte (tv) og Annette samt
soigersennen, Jørgen Bjørke.

Tak
Den enogtyvende juni
vil jeg altid ha' in mente:
Flotte gaver, ønsker, taler,
meget mer' end jeg fortjente.
Tak viljeg sige til alle hver især,
for hvad I gav og gjorde,
viljeg aldrig glemme jer.
Tak for trofasthed imod mig
i årene, der gik,
for al venlighed og støtte
jeg altid af jer fik.
Ej blot dagen, men alle dagene
i min erindring står.
Lev vel! God vind!
Disse ønsker alle får
fra Henry Bertelsen

Berneringens vuggestue i Nyrnberggade,
som Bertelsen er næstformand for, kom de
to unge mænd bl.a. med en hjemmebagt
kage.
Fra Privatbanken kom underdirektør N. C.
Lissau (tv) og direktør A. Schmiegelow.
Alene menneskemængden ved receptionen
fortæller lidt om, at der blev taget afsked
med en populær direktør.
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Spændende ændring
i Jenagade-kantinen
Håndværkerne har netop ind-
ledt arbejdet, og om et par
måneder kan medarbejderne i
Jenagade tage en moderne
kantine i bRig

I de næste par måneder må medar-
bejderne i J enagade væbne sig med

tålmodighed og acceptere, at udleve-
ringen af mad i kantinen nærmest må
ske på feltfod.

Men samtidig kan de så se frem til
et moderne cafeteria med selvbetje-
ning og betaling ved udgangen.

Helt præcist er der tale om ændrin-
ger i selve udleveringsområdet og i
køkkenet - et projekt, der kommer til
at koste op mod 1,4 millioner kroner.

For kunderne i kantinen betyder
ændringerne, at der bliver selvbetje-
ning i salatbaren samt af smørrebrød

og lune retter, ligesom man også selv
tager øl, vand, kaffe og te fra tre
»øer«, der etableres op mod en gen-
nemsigtig afskærmning modsat den
hidtidige udleveringsdisk. Formentlig
etableres også selvbetjening affadøl.

Tegningen giver en lille fornemmelse af,
hvordan udleveringsamrådet kommer til at
se ud. De stiplede linier viser den hidtidige
opbygning.

»Micro-Philips«
eksisterer fortsat

Det kunne se ud som om hjemme-
computerklubben, -Micro-Philips«,
kun fik en kort levetid. Men sådan
forholder det sig ikke.

- Klubben er ikke død, vi holder
bare sommerferie, fortæller en af initi-
ativtagerne, Kurt Larsen, Teknisk
Service, Data.

I midten af juni holdt hjemmecom-
puterklubben et introduktionsmøde,
men kun tre ikke-medlemmer mødte
op. Imidlertid er initiativtagerne ful-
de af forhåbninger om, at der er
interesse for »Micro-Philips«, så efter
en lang sommerferie gør man klar til
at tage rigtig fat, og indkalder til en
generalforsamling.

-Micro-Philips- er en hjemmecom-
puterklub, hvor medlemmerne har
mulighed for at lære noget om compu-
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tere helt fra bunden. Og de folk, der
ved noget på forhånd, kan arbejde
videre med emnet. Sagt med andre
ord: Hjemmecomputerklubben be-
skæftiger sig med det, medlemmerne
interesserer sig for.

Klubben holder til i et lokale i
Jenagade, og det koster 25 kroner om
måneden at være med.

Kurt Larsen modtager med glæde
nye indmeldelser, og giver gerne yder-
ligere oplysninger på lokal 2486.

Kjnesere på
skolebænken
i Jenagade

I fem uger har tre kinesiske tekni-
kere fra Nanjing Radio Factory i

Peking været på studieophold hos ap
radiotelefon.

Under ledelse af afdelingschef Hen-
ry Ørum har de tre siddet på skole-
bænken i Jenagade for at lære at
samle og teste et såkaldt handset -
populært kaldet knoglen - til en ap
radiotelefon.

John Ankergaard fra ap's marke-
tingafdeling har klaret det formelle i
forbindelse med studieopholdet, og
han fortæller, at det er første gang,
Philips har prøvet et sådant arrange-
ment.

- Der har været nogle kommunika-
tionsproblemer undervejs, fordi tolken
ikke var tekniker, og så kneb det med
fagudtrykkene, fortæller John Anker-
gaard.

- Ja, og så er kinesere af natur
meget høflige, så de gjorde ikke op-
mærksom på, hvis der var noget, de
ikke forstod.

De tre får imidlertid mulighed for
at få genopfrisket den viden, de fik



For at komme ud af selvbetjenings-
området passeres en af de to »øer«
med kasseapparater, og her sker beta-
lingen med penge. Med andre ord: De
specielle »Philips-penge«, bon'erne, af-
skaffes. Og det er netop afskaffelsen af
bon'erne, der er baggrunden for de
interessante ændringer.

Sammenlagt skulle ændringerne på
kunde siden i kantinen give en kortere
ekspeditionstid.

Personalet får eget rum
Men ikke alene i udleveringsområ-

det bygges der om. Det gøres der også
i køkkenet.

Som noget helt nyt etableres køle-
og frostafdeling samt et opholdsrum
til køkkenpersonalet. I det »kolde«
køkken ændres indretningen, så der i
realiteten bliver mere plads, opvaske-
maskinen forsynes med bedre ventila-
tion og tilberedningsrummet, hvor der
skæres kød ud, og hvor f.eks. kartof-
lerne skrælles, bliver større. Endelig
placeres en række af de bestående
rum på en lidt anden måde, for at få
det hele til at gå op.

Bemærkes bør det, at kiosken ned-
lægges, men de varer, som kan købes i
kiosken i dag, sælges i fremtiden fra
kasserne og automater i mindre om-
fang. Endelig indeholder projektet
også en række automater, som stilles
op uden for selvbetjeningsområdet, så
der er mulighed for at købe øl, vand
og eventuelt smørrebrød, når kanti-
nen har lukket.

To telefonbokse i kantinen fjernes,
men placeres et nyt sted.

Selvafrydning
Desuden er det vigtigt at bemærke,

at der indføres selvafrydning. Så
husk, når du forlader dit frokostbord,
at tage din bakke med service med til
en af de vogne, der er stillet op til det
samme.
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under studieopholdet. For ikke at løbe
helt sur i produktionen, når den loka-
le produktion indledes, skal ingeniør
Jens Johnsen, ap radiotelefon, til
Kina i tre-fire uger.

Visit hos underleverandører
For at få et indblik i, hvordan dansk

erhvervsliv fungerer, var de tre kine-
siske teknikere også på besøg hos ap-
underleverandører i Vejle, Odense og
Holbæk.

Og det var meget anderledes for
dem, fordi man i Kina laver alt selv
på de enkelte fabrikker.

Studieopholdet her i Damark er et
led i internationalt samarbejde mel-
lem vore bilradioproducenter. Foruden
de tre i Jenagade har der været
kinesere i Vesttyskland hos Te Ka De,
som producerer sendere til biltelefon-
systemer, samt hos PTMC i Australi-
en, der står for en anden del af
systemet.

Tilfredshed
i Glostrup

efter kantine-
ændringer

Efter en. måned som selvpro-
ducerende og to måneder med
kontant afregning loddede
kantineudvalget i Glosbup

stemningen

Tilfredshed med kvaliteten, sorti-
mentet, afregningsformen og servicen.
Det er kort sagt tilkendegivelserne fra
de ansatte i Glostrup, efter der i
foråret skete væsentlige ændringer på
et par områder i kantinen.

Som et led i besparelserne i Philips'
fire kantiner blev bon'erne afskaffet
til fordel for kontant afregning, og i
køkkenet begyndte et par damer at
stå for det daglige smørrebrød. Tidli-
gere kom det nemlig med »postvog-
nen- fra Amager.

Efter henholdsvis to og en måned
med det nye, bad kantineudvalget,
med A. Cruse Christensen i spidsen,
om medarbejdernes indtryk af, hvor
godt/dårligt det virkede.

Som nævnt indledningsvis blev ka-

rakteren fra de ansatte: Tilfredsstil-
lende. Går man lidt mere i dybden,
fortæller resultatet, at der kun var
positive svar om varernes kvalitet og
sortimentet.

Dog ønskede flere større variation i
salatskålene, bedre rullepølse og le-
verpostej samt en køledisk - især på
varme dage, ligesom der blev givet
udtryk for, at der er for lille udvalg til
de sidst ankomne, og at nogle savner
at kunne købe morgenmad.

Lang kø
Afregningsformen får også flest po-

sitive tilkendegivelser, men ca. 40 pct.
betegner den som utilfredsstillende/
meget utilfredsstillende.

Som forbedringer på det område
foreslås bl.a. et kasseapparat mere, så
der bliver to, fordi køen er for lang,
»Iigeafregning- (femøren afskaffes)
og ugentlig eller månedlig afregning,
så man hver dag bare bliver noteret
for sit indkøb.

Flest er tilfredse med servicen, men
de medarbejdere, som har udtrykt sig
negativt foreslår flere smil, reserve-
ring af smørrebrød; tre frokosthold,
fleksibel frokostpause mellem kl. 11og
13 og udbringning af »faste drikkeva-
rer« på bordene før frokosten for de
medarbejdere, der har betalt forud.

Et lille indtryk har kantineudvalget
fået af medarbejdernes meninger om
kantineændringerne - selvom kun 57
besvarelser ud af 160 kom retur. Ud-
valget arbejder nu videre med menin-
ger og forslag fra medarbejderne i håb
om, at i hvert fald en del af forslagene
kan gennemføres.
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Inden afrejsen fra Danmark blev der sagt farvel og tak til C. J. Mørck. Helt til højre er det
John Ankergaard, og bag kineserne ses fra venstre Jens Johnsen, Jørgen Grå Jensen og
Henry ørum. Kineserne er fra venstre: r:t.r..~din' ru", ,,'(1\""-;- •.••4 iJl:"tdf f{~ , •••• (lolkJ
og -+ '" ,;" "'-o (gruppeleder).

Inden kontrakten om studieophol-
det blev underskrevet, var der i 1984

en kinesisk delegation på fabrikken
for at se på forholdene.

kirzi
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Imponerende og næsten ufatteligt stort er krydstogtskibet M/S Holiday. Det har kostet
omkring 1,5 milliarder kroner. Har plads til 1800 passagerer og 600 besætningsmedlemmer.
Der er en halv snes vidt forskellige restauranter, hospital, helsecenter og selvfølgelig flere
swimmingpools. Bruttotonnagen er på 45.912.

Philips på Holiday
Den mest betydningsfulde ordre nogensinde for I&E er

netop blevet afsluttet: Installering af elektronisk udstyr
for ca. 10 millioner kroner på den største passagerskibs-
nybygning indtil dato i Skandinavien, det amerikanske
krydstogtskib, Holiday. To krydstogtskibe af samme
kaliber, som bygges på det svenske værft, Kockums i
Malmø, får inden for de næste par år også elektronisk
udstyr fra Philips

Birger May Hansen har slæbt den store læs for Philips på Holiday. Her er han i diskoteket
inden det blev helt færdigt.
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I det meste af et halvt år har
projektingeniør Birger May Hansen
haft sin arbejdsplads på det kæmpe-
mæssige krydstogtskib, Holiday, på
Aalborg Værft i stedet for i den
professionelle afdeling hos I&E på
Industrigården.

Han har nemlig stået i spidsen for
det hold af Philips-medarbejdere -
omkring 30 - både her fra København
og fra Service Centret i Ålborg, som
har udført det praktiske arbejde i
forbindelse med Philips-ordren på
elektronisk udstyr til M/S Holiday.

Endda sluttede arbejdet for Birger
May Hansen og Leif Pedersen med en
tur over Atlanten til Miami - en
ufrivillig tur - fordi den sidste fin-
'pudsning endnu ikke var færdig, da
skibet sejlede fra Danmark den 21.
juni.

Faktisk regnede man i midten af
juni - da -Philiskopst-s udsendte kig-
gede nærmere på Holiday - med at
blive færdig med arbejdet inden afsej-
lingen, men forsinkelsen, der opstod i
forbindelse med konflikten i foråret,
blev altså ikke indhentet.

Men hvad er det så Philips-folkene
har arbejdet med på dette kolossale
amerikanske krydstogtskib?

Ganske enkelt den mest betyd-
ningsfulde ordre nogensinde for I&E
her i Danmark. I størrelsesorden ca.
10 millioner kroner - 11millioner
inklusive to telefoncentraler - har
Philips stået for TV-, alarm- og under-
holdningsanlæg på M/S Holiday. Hun
er den største passagerskibs-nybyg-
ning indtil dato i Skandinavien.



Fylder Industrigården to gange
Krydstogtskibet, der er 220 m

langt, 28 m bredt, har 13 dæk og et
areal på 35.000 etagekvadratmeter -
det svarer til omkring 300 parcelhuse,
eller Industrigården to gange. Der er
Philips-TV i samtlige 735 passager-
kamre, og desuden i flere fællesrum.

Der kan vælges mellem tre interne
TV-programmer, ligesom der kan hen-
UlS TV-signaler fra land. Disse signa-
ler omsættes automatisk til det ameri-
kanske TV-system, uanset hvor de
kommer fra - taket være en konver-
ter, som er udviklet hos Philips i
Damark.

Vedhjælp af et studiekamera og to
transportable kameraer, som kan til-
sluttes 10 forskellige steder, er det
muligt at filme rundt omkring på
skibet, og så kan passagererne se 16
mm film på TV'et.

Radio i fjernsynet
Men TV'et bruges ikke alene til

fjernsyn. Det fungerer også som radio,
og derved spares forstærkereffekt. I
forvejen er den på 3.700 watt.

Og så har Philips udviklet et speci-
elt udstyr, som giver »sort skærrn«,
når man hører radio.

I TV'et er også alarmhøjttalerne
indbygget, og de er konstant tilsluttet
- også selvom TV'et ikke bruges.
Derudover findes 1.000 højttalere
rundt på skibet alene til alarmer.

Moderne kontrolrum
Det hele styres fra det såkaldte PA-

rum - Power Amplifier - kontrolrum-

met, hvor Philips også har stået for
installeringen. Ikke alt er imidlertid
Philips-udstyr. F.eks. er båndmaski-
nerne, der kører 24 timer i døgnet,
amerikanske.

I PA-rummet er også tre video-
recordere, Laser Vision (videoplade-
spiller) og en video-typewriter til med-

Verner Kejser, I&E, i det imponerende
kontrolrum for elektronikken.

deleIser (tekstmaskine). Endelig er
der også indrettet etministudie.

130 db i diskoteket
Ud over de allerede nævnte anlæg

har Philips leveret forstærkeranlæg
til teatersalen og et specielt højttaler-
system med tidsforsinkelse på grund
af det store rum. (I alt er der plads til
730 spisende gæster i teatret). Samme
faciliteter er i øvrigt installeret i en
mindre lounge, Blue Lagoon Saloon.

Lydudstyret i diskoteket står Phi-
lips også for. Bl.a. kan nævnes, at
lydstyrken kan komme op på 130 db.

Endelig er der kommunikationsan-
læg i forbindelse med brug af red-
ningsbåde, samtale og kommunika-
tionsanlæg i maskinrum, samtalean-
læg i hospitalet og telefonanlæg i
casinoet, så gæsterne nemt kan kom-
me i forbindelse med manageren.

To centraler
Telefonanlægget på det enorme skib

er to TBX-centraler. Den ene med 800
linier til passagererne, og den anden
med 304 linier til besætningen. Det er
digitalcentraler af samme slags, som
Philips leverer til KTAS.

Opgaven med elektronik-installatio-
nerne på MISHoliday har været
spændende for Philips. Det er anden
gang, man har fået en sådan opgave.
Første gang var i 1979-81 på Tropical,
som også blev bygget på Aalborg
Værft - dog ikke så stor en ordre som
på Holiday. Forude ligger to store
opgaver til reder Ted Arisons nye
krydstogtskibe, som i øjeblikket byg-
ges på værftet i Malmø.
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Philips-fjernsynene måtte hentes i Brasilien, fordi de skulle passe til amerikansk TV-
standard. Her kontrollerer Verner Kejser om alt fungerer. Det har han i øvrigt gjort i alle 735
kabiner.
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En milepæl i karrieren er nået for de nyudlærte. Ved en lille sammenkomst fik de svendebrev og blomster. Fra venstre er det i bageste række:
SØrenL. Jensen, Michael Weltz, Per Bruun Nielsen, Karl Kristian Jensen og Steen Sindesen. Forrest Jette Holm, personaleafdelingen, Bent
Møller, Elise lpsen, Helle Dyrkov, Jan Larsen og personaledirektør Henning Friis. Bjarne Lauritzen holdt ferie, da de nyudlærte var samlet
den 31. juli.

10 nyudlærte kan alle
fortsætte hos Philips
For første gang i de senere år er det lykkedes at finde plads til alle
nyudlærte assistenter

I sommeren 1983 sagde 10 unge, der
netop havde fået en elevplads hos
Philips: »Hurra, vi har fået en elev-
plads!- Nu kan de samme 10 sige:
»Hurra, vi kan blive efter læretiden!-

Det er. nemlig tilfældet for Helle
Dyrkov, Elise lpsen, Karl Kristian
Jensen, SØrenL. Jensen, Jan Larsen,
Bjarne Lauritzen, Bent Møller, Per
Bruun Nielsen, Steen Sindesen og
Michael Weltz. Den 31.juli var de
samlet til morgenkaffe, og her fik de
også det synlige bevis på, at de har .
været gennem to års læretid hos Phi-
lips.

Da de 10 lærlinge for to år siden var
i »Philiskopet«, fortalte de bl.a. om,
hvorfor de havde valgt Philips. For
kort at resumere, kan det nævnes, at
de bl.a. pegede på troen på en alsidig
uddannelse, en fordel, at det både er
en handels- og en industrivirksomhed,
spændende arbejde i en international
koncern og virksomhedens renomme.

-Philiskopet« har talt med et par af
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de 10 og spurgt om forventningerne så
er indfriet. Bjarne Lauritzen, Data:

- Ja, helt afgjort, men jeg har også
lært en del ting, jeg måske ikke havde
tænkt på til at begynde med. F.eks. de
helt klare handicaps, virksomhedens
størrelse giver. Kommandogangen er
enorm træg, det er ressourcekræven-
de, og beslutninger når ikke igennem
så hurtigt, man kunne ønske.

Bjarne Lauritzen mener selv, at han
er nået meget langt i sin elevtid.

- Det har givet "hår på brystet-,
men det har krævet meget af en selv.
Man skal nemlig ikke forvente, at
opgaverne serveres på et sølvfad. Du
kan stort set selv bestemme, hvad du
vil have ud af din elevtid. Viser du
initiativ, har du faktisk mulighed for,
hvad du selv vil, og det er positivt,
mener Bjarne Lauritzen, der efter 31.
juli fortsætter med marketing og salg
i Data.

Studentereksamen og Højere Han-
delseksamen ligger forud for l~reti-

den hos Philips, og mens han har
været i lære, har han også læst HD.
Endnu mangler dog et år.

HD-studierne er for både Bjarne
Lauritzen og Karl Kristian Jensens
vedkommende blevet støttet meget af
Philips. Økonomisk i form af bogind-
køb, ligesom de to har fået nødvendig
frihed til læseferier og eksamen.

Elise lpsen, Philips Lampe:
- Det har absolut været en god

læreplads med mange tilbud, og mine
forventninger er indfriet. Men jeg skal
sikkert først til at lære meget mere
nu.

Elise Ipsen havde efg med som
ballast, og hun regner med at få lov til
at læse til merkonom fra dette efterår.

I sine to læreår har hun udelukken-
de arbejdet på »Iampeområdet« - på
Industrigården, på NGI og i Odense,
og hun er nu assistent i Philips Lam-
pe.

Steen Sindesen, Service Center
Amager, har mere end rigeligt fået
indfriet sine forventninger. Han kan
nu kalde sig salgsassistent - et job,
der »Iige er ham«,

Teknik og elektronik og et gammelt
ønske om at komme i en radioforret-
ning fik Steen Sindesen til at søge os
Philips.

- Jeg har været glad for de to år i
aktive afdelinger, hvor der hele tiden
sker noget. Jo, det har været lærerigt,
mener Steen Sindesen.

Den 31.juli var læretiden overstået
for de 10 lærlinge, og den 1. august
begyndte den for ni nye.

kini



Sportel)
Nu begynder
bridgeklubben

Philips Bridgeklub indleder sæso-
nen om et par uger. Helt præcist er
det onsdag den 4. september i kanti-
nen i Jenagade, og det er kl. 19.15.

Bridgeklubbens spilleudvalg beder
interesserede om at tilmelde sig hur-
tigst muligt - i løbet af et par dage -
til Turid Budtz, 3535.

Er man uden makker, kan man
godt tilmelde sig alligevel. Så forsøger
spilleudvalget at finde makkeren.

Kan man ikke spille bridge, men
har ønske om det, foreslår spilleudval-
get, at man melder sig til et aftensko-
lekursus på begynderstadiget - brid-
geklubben betaler så undervisningen.

Kontingentet i Philips Bridgeklub
er 36 kr. om måneden, og for de penge
serveres kaffe med brød på .alle spille-
aftener, ligesom der er forskellige
præmier i løbet af sæsonen og ved
afslutningen.

Men altså: Vil du spille bridge i den
kommende vinter, så haster det med
tilmeldingen.

Samlet resultat
fra Nordisk
Sportsstævne

I sidste nummer af »Philiskopet«
omtalte vi Nordisk Sportsstævne og
de individuelle placeringer for de dan-
ske deltagere.

Efter en nærmere granskning af
resultatlisterne, kan vi nu fortælle,
hvordan danskerne placerede sig sam-
menlagt.

I fri idræt blev Jeanne Thomsen
bedste dankser som nr. 5 ud af 12.
Karin Rasmussen blev nr. 7 skarpt
forfulgt af Kirsten Christensen.

Hos herrerne blev Søren Høegh
sammenlagt nr. 6, Lennart Andresen
nr. 10 og Ian Reddersen nr. 11.

I bowling var der jo danskere i
toppen både hos damerne og herrerne
- Minna Møller og Gene Sorensen. På
spindesiden fik Danmark også en fjer-
deplads med Inger Hansen og en
niendeplads med Molly Lund. Ken-
neth Petersen og Poul E. Christiansen
blev henholdsvis nr. 14 og 15 - dog ud
af 16.

Volleyball gav som bekendt en tre-
dieplads.

Slutresultatet for de fire nationer
blev: 1. Sverige, 2. Norge, 3. Finland,
4. Danmark.

Som vi også kort fortalte sidst,
vandt Danmark tredie halvleg. Det
fortæller vores norske kollega på føl-
gende måde: »Bankettet i år ble vun-
net av danskerne som virkelig slo seg
helt løs. Sang og danset både inne og
utenfor hotellet«.

Målsætning for
kvalitetsprojektet
iPhilips Danmark

l. Vi vil gøre det enklere at være kunde
hos Philips

2. Vi vil opstille kvalitetsmål overalt
for vort arbejde

3. Vi opfatter arbejdet med kvalitet som
en fælles opgave og et fælles ansvar.

4. Gennem kvalitetsforbedringer vil vi
opnå lavere omkostninger og større
markedsandele..rJb ':;:'::;t\
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Kvalitet hører til blandt vore vigtigste mål - både med hensyn til
produkter og til serviceydelser, og kvalitet er af største betydning for
at vort selskab fortsat kan bestå. Ved at bruge en politik, som sigter
på at give god styring af kvaliteten i hver eneste aktivitet, kan vi nå
toppunktet med hensyn til kvalitet, produktivitet og tilpasningsevne
samt en reduktion af vore omkostninger.

Med disse ord indleder direktør
Hiltjo W. D. Bos det målsætnings-
skrift, der i de kommende måneder vil
blive udleveret til samtlige ansatte
som led i næste fase af koncernens
kvalitetsprojekt "Philips er kvalitet-.

Orienteringsmøder i
hvert enkelt område

Efter at kvalitetsprojektet blev
kendt ved udsendelsen af -Kvalitets-
Avisen- i slutningen af maj har cirka
230 ledende medarbejdere deltaget i
et to-dages kvalitets-seminar for at
høre om projektet og dets indhold med
henblik på det videre arbejde i de
enkelte afdelinger.

I løbet af sommeren har personale-
afdelingen forberedt det videre arbej-
de, og næste punkt bliver nu oriente-
ringsmøder i hvert enkelt område.
Her vil programmet og målsætninger-
ne blive gennemgået.

Til at tilrettelægge denne oriente-
ring vil der i de fleste områder blive
nedsat en kvalitetsstyregruppe, som
fastlægger, hvordan man arbejder vi-
dere med kvalitetsprojektet og tillige
fremstiller en tidsplan herfor. For at
sikre en vis ensartethed i gennemfø-
relsen af projektet, vil disse kvalitets-
styregrupper løbende orientere kvali-
tetsudvalget, hvis formand er direktør
Hiltjo W. D. Bos.
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Philips VHS-Movie - En standard
VHS-videobåndoptager-Qg et avance-
ret farvekamera med meget høj lysføl-
somhed og mangefinesser, er de vig-
tigste dele i den kompakte enhed, der
udgør Philips VHS-Movie. Lidt popu-
lært sagt er det et TV-studie til at
bære på skulderen - det vejer kun
godt tre kilo med batteri.

VHS-Movien fra Philips har en ka-
pacitet til op til fire timers uafbrudt
optagelse, og så kan indspilninger fra
VHS-Movien uden videre gengives i
flertallet af videobåndoptagere til
hjemmebrug, fordi der bruges VHS-
standard- kassetter.

Kamera-rekorderen er udstyret med
teknik til både ind-og afspilning, så
en optagelse kan kontrolleres straks
ved at se i den elektroniske søger.

Is- og rimfrit køle/fryseskab - Et
køle/fryseskab der aldrig skal afrimes.
Hvem kunne ikke ønske sig det? Ved
hjælp af et revolutionerende kølesy-
stem har Philips nu lavet et is- og
rimfrit køle/fryseskab, Philis No-frost.
Og så har det også turbokøling.

Ud over at slippe for afrimningen,
undgår man også, at varerne i fryse-
ren fryser sammen, så de er vanskeli-
ge at skille ad, og man kan altid
tydeligt læse på dybfrostvarerne s em-
ballage, fordi den ikke er dækket med
IS.

Turbo-kølingen giver lynhurtig ind-
frysning, så smag og ernæringsværdi
beholdes.

No-frost køle/fryseskabet rummer
285 l.

Mikroprocessor i støvsuger - I den
nye P 79-støvsuger skal du ikke selv
tænke på at regulere sugestyrke n alt
efter om det er et tyndt gardin eller et
tykt gulvtæppe, du støvsuger. Det
klarer støvsugeren nemlig selv.

En indbygget mikroprocessor for-
nemmer selv, og varierer så sugestyr-
ken automatisk. Manuelt kan suge-
styrken dog indstilles på enten 300
eller 1.000 watt.

Det ny flagskib i støvsugerprogram-
met har som andre Philips-støvsugere
også filtersystemet, der renser luften
fire gange.

van der Klugt afløser Dekker - Når
dr. Wisse Dekker, 61, præsident for
den internationale Philips-koncern,
trækker sig tilbage i april næste år,
afløses han af Cor van der Klugt.

van der Klugt er i dag vicepræsi-
dent og næstformand i Philips-koncer-
nens øverste ledelse, Board of Mana-
gement.

Dr. Dekker forlader dog ikke Phi-
lips. Han bliver i stedet formand for
bestyrelsen og afløser dermed H. A. C.
van Riemsdijk, som går af på grund af
alder.

Philips-fabrik på delebasis i Kina -
For første gang har Philips nu indgået
en aftale med Kina om et industripro-
jekt på delebasis (50/50). Der skal
opføres en ultramoderne fabrik i Pe-
king, hvor der skal produceres bl.a.
sound machines og bærbare CD-kom-
binationer. Fabrikken giver arbejde
til ca. 1.000, og produktionen ventes
at være i gang næste forår. Kinesisk-
talende Philipsfolk skal oplære kine-
serne, og produkterne skal sælges
over hele Folkerepublikken under
Philips-navnet.

Også i Nanjing er Philips med i et
projekt, hvor der skal opføres en fa-
brik. Her skal produceres farve-TV
formentlig fra slutningen af1987.

Philips' aktiviteter i Kina er øget
voldsomt de seneste år - trods hård
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konkurrence fra Japan. Så store er
aktiviteterne, at koncernen tidligere
på året etablerede et kontor i Peking.

TV-produktion flyttes fra Norrko-
ping - Inden for de næste par år
flyttes produktionen af TV fra Norr-
koping til andre af koncernens fabrik-
ker i Europa. Omstruktureringen be-
tyder ikke afskedigelser, idet medar-
bejderne i stedet skal producere mi-
krobølgeovne og fjernbetjeningsenhe-
der. Især mikrobølgeovnene vil man
satse meget på. Målet er, at årspro-
duktionen skal mere end fire-dobles
inden for de næste to år.

Apropos Kina - Den kinesiske pre-
mierminister, Zhao Ziyang, besøgte i
juni Philips i Eindhoven på en længe-
re tur rundt i Europa. Ministeren
mødte bl.a. Philips-præsidenten, dr.
W.Dekker, og Eindhovens borgmester,
ligesom han blev præsenteret for Phi-
lips-produkter i Philips Recreation
Centre.

Philips markedsfører Marantz -
Philips er blevet enige med Marantz,
Bruxelles, om, at Marantz i Danmark
nu skal markedsføres af og integreres
i Philips Radio. Det samme sker også
på de Øvrige skandinaviske markeder.

Philips og EUREKA - Gennem de
sidste par måneder har man i aviser-
ne ofte kunnet læse om det europæi-
ske teknologisamarbejde, EUREKA,
som den franske præsident Mitterand
lancerede i foråret. Det skal bl.a.
forsøge at hindre, at Europa sakker

agterud i forhold til Japan og USA,
når det gælder avanceret teknologi.

Philips har sammen med Siemens,
General Electric og Thomson - de
største elektronikfirmaer i Europa -
meldt sig som interesseret i EURE-
KA, og varslet et samarbejde omkring
udvikling af mikroprocessorer. Blandt
danske virksomheder, som har givet
udtryk for interesse er NKT Elektro-
nik, SØrenT. Lyngsø, Carlsbergs for-
søgslaboratorier og De Danske Suk-
kerfabrikker.

Lavere resultat - Philips-koncernen
venter et mærkbart lavere resultat i
andet kvartal end de ca. 800 millioner
kroner, man fik i overskud i den
tilsvarende periode i 1984. Faldet
skyldes især negativ udvikling på
halvleder-markedet i USA.

Philips med ved OL - Philips kom-
mer til at spille en ikke uvæsentlig
rolle før de næste olympiske lege.

Den internationale olympiske komi-
te, IOC, har nemlig fået 300 video-
recordere/farve- TV, som bl.a. skal bru-
ges i de 160 nationale olympiske ko-
miteer - altså også i Danmark.

Ved hjælp af Philips-udstyret ud-
sender IOC information om den olym-
piske bevægelse og kommende olym-
piske begivenheder. Tidligere foregik
denne information pr. brev.

IOC vil selv producere en række
dokumentar-videofilm. Første video
introducerer den olympiske bevægel-
se, og senere følger emner som sports-
medicin, valg af olympiske byer og om
hvordan de nationale komiteer arbej-
der.



25-års jubilæum

Erling Kjær Per Westrup

Fredag den 27. september fejrer
ejendomsforvalter Per Westrup, Ho-
vedselskabet (PCL), 25-års jubilæum.
Reception på Centrallageret i Glo-
strup kl. 9.30.

Fredag den 25. oktober fejrer var-
memester Erling Kjær, Hovedselska-
bet, 25-års jubilæum. Reception i mø-
delokale 416 kl. 10.30.

Udlært
Steen Dyring Carlsen, LAB, PEI,

Jørgen Parbst, LAB,PEI, Carsten
Lykkegaard, MA I, PEI, og Robert
Rasmussen, MA I, PEI, blev den 27.
juli udlært som elektronikmekanike-
re.

Elise lpsen, Lampe, Helle Dyrkov,
PEI, projektgruppe, Bent Møller, PEI,
indkøbsafdelingen, Jan Larsen, Lam-
pe, Per Bruun Nielsen, PEI, admini-
strationen, Steen Sindesen, S-lagret
Jenagade, Michael Weltz, Radio, Sø-
ren L. Jensen, Service, Karl Kristian
Jensen, Radio, og Bjarne Lauritzen,
Data, blev udlært den 31. juli.

De første seks kom til Philips med
en efg-uddannelse, mens resten havde
HH-uddannelsen.

På pension
Overassistent Knud Enggaard,

I&E, gik på pension den 31. juli efter
13 år hos Philips.

Medhjælper Ellen Enevoldsen, PEI,
går på pension den 23. august efter 26
år hos Philips.

Salgsassistent Edvard Glisbo, Phi-
lips Service, går på pension den 31.
august efter 29 år hos Philips.
Ekspedient Niels Peter Nielsen, Phi-
lips Centrallager, går på pension med
udgangen af september efter godt 11
års ansættelse.
Montrice Gerda Olsen, Philips Elek-
tronik Industri, gik på pension den 9.
juli efter 32 års ansættelse.

Dødsfald
Montrice Lilli Jensen, der for fem år
siden gik på pension fra Philips Elek-
tronik Industri, døde den 4. august, 65
år gammel.

Kontorassistent Sanne Winding
døde den 13. juni, 34 år. Sanne Win-
ding var kun ansat i AP-Center Fyn i
ca. et år.

Personalenyt
Udnævnelser

Produktchef Dennis Nielsen, Phi-
lips Radio A/S, og fuldmægtig Peter
Thonning, debitoradministrationen,
er udnævnt til afdelingschefer.

Salgskonsulent Ib Als, Philips Lam-
pe AIS, er udnævnt til salgsleder.

Fuldmægtig Erik Jensen, Pope AIS,
er udnævnt til afdelingsleder.

Følgende er udnævnt til fuldmæg-
tig: Overassistent John Langhoff, Phi-
lips AIS, overassistent Flemming
Christensen, administrationen, over-
assistent Per Rose, administrationen,
og overassistent Arne Engsig, Mini-
watt AIS.

FØlgende er udnævnt til teknisk
fuldmægtig: Teknisk konsulent Leif
Holde, Philips Radio A/S, teknisk
overassistent Jan Hansted, Philips
Elektronik Industri A/S, teknisk over-
assistent Bent Ibsen, Philips Elektro-
nik Industri AIS, teknisk overassi-
stent Anders Rasmussen, Philips
Elektronik Industri, og teknisk kon-
sulent Ole Wernberg, Philips Radio
AIS.

Følgende er udnævnt til overassi-
stent: Assistent SØren Høegh, ap ra-
diotelefon a/s, assistent Hans Jørgen
Ellman, Centrallagret, assistent Jør-
gen Bertelsen, Philips Lampe AIS,
salgsassistent Hans Nielsen, Philips
Radio AIS, reklameassistent Leise
Bentzen, Philips Radio AIS, assistent
Anita Due, assistent Jette Holm, ud-
dannelsesafdelingen, Philips Elektro-
nik Industri AIS, og assistent Irene T.
Christensen, Philips Elektronik Indu-
stri AIS, assistent Hjørdis Vistrup,
Philips Radio AIS.

Teknisk assistent John Milo Larsen,
Philips Elektronik Industri A/S, er
udnævnt til teknisk overassistent.

Tak
Hjertelig tak for al den varme, jeg

mødte på min sidste dag hos Philips.
Den dag vil være et uforglemmeligt
minde for mig. Tak allesammen.

Helen Jessen

En tak til alle for det, jeg oplevede
på min sidste dag hos Philips.

Edvard Glisbo

Desværre nåede jeg ikke at sige
farvel til alle dem, jeg gerne ville tage
afsked med. Tak for mange års dejligt
samarbejde. Det vil jeg tænke tilbage
på med glæde.

Ditte Gerhardt

Mange tak for gaver, opmærksom-
hed og håndtryk på min jubilæums-
dag.

John Jensen

Min hjerteligste tak til alle, som var
med til at gøre min sidste dag hos
Philips til en uforglemmelig oplevelse.
Jeg er nu ved at genvinde førligheden
i min højre hånd. Tak skal I ha'!!

SØren Janlev

Ny servicechef

Jørn Riemann Hansen

Jørn Riemann Hansen, 48, har pr. 1.
august overtaget stillingen efter Peter
Afzelius som servicedirektørfor Phi-
lips Nordie og som direkte ansvarlig
for Philips Service AIS-aktiviteterne i
Danmark.

Den ny servicedirektør. der er søn-
derjyde, blev uddannet i radiobran-
chen og kom som 25-årig til Central
Service i Eindhoven. Efter en årrække
som chef for flere oversøiske serviceor-
ganisationer, kom J Ørn Riemann
Hansen til Concern Service, hvor han
har virket som service-koordinator de
sidste otte år.

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,

y. K. Nyberg, Pehr Lotze og Swenn Poulsen.
Næste nummer udkommer:

medio oktober.
Stof må være redaktionen i hænde senest

tirsdag den 1. oktober.
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Henning Friis, personaledirektør.
sagde den 31.juli tillykke til nye
assistenter med svendebrev og blom-
ster. De fortsætter alle hos Philips. Da
blomsteruddelingen var overstået, var
der en rose til HF fra hans egen
afdeling - også for udstået læretid.
HF tiltrådte nemlig hos Philips den 1.
august 1983. Efter hvad -Philiskopet«
erfarer fortsætter HF også hos Philips.

Bent Frandsen og Preben Lau-
drup, kasserer og næstformand i
Idrætsforeningen, foregår med et godt
eksempel. BF og PL er begge med i
årets Eremitageløb. der finder sted
søndag den 6. oktober. De to herrer
må siges at være gamle kendinge -
det er i hvert fald 17. gang de er med.
Med andre ord: BF og PL har været
med i alle Eremitageløb.

Hans O. Nielsen, allestedsnærvære-
nde forvalter på Industrigården,
synes, at det tyske politi er alle tiders
flinke folk. På vej til årets ferie i det
italienske kørte HON tør for benzin,
fordi et vejarbejde hindrede ham i at
få tanket op, da det var ved at være
oppe over. En optimistisk HON fort-
satte med god fart, men inden der var
en benzintank inden for synsvidde,
var det slut med dråberne i tanken. To
km længere fremme lykkedes det dog
HON at købe fem liter benzin - hos
flinke politifolk.

Søren Hyltoft, førstepræmiemodta-
ger i både den danske og europæiske
finale i Philips konkurrence for unge
forskere og opfindere, har fået sat sit
doseringsanlæg til udskænkning af
drinks i produktion. SH har solgt alle
rettighederne, og anlægget sælges nu
under navnet »Alcontrol«.

,- .

SØren Janleu - cheffor PTV-aktivi-
teten - blev specielt glad for et fiske-
net, han fik som gave, da han fredag
den 2. august gik på pension efter
næsten 28 år hos Philips. En uges tid
efter afskeden trak han nettet ind -
med tre små fisk og en masse tang
efter en hård storm. Vi ønsker bedre
held næste gang. Ved receptionen var

der rigtig mange, som kom for at sige
tak for samarbejdet. Mange af dem
havde deres navn på telegrammet,
som her tages i øjesyn af hans afløser,
Preben Hejberg, fællestillidsrepræsen-
tant Gerda Frederiksen, SØrenog Ger-
da Janlev samt direktør Hiltjo W. D.
Bos.

Lars Kock, teknisk assistent i PEI og
kajakroer på topplan i fritiden, sejrede
i slutningen af juli i toerkajak over 44
km ved World Cup marathon i
Luxemburg. Sammen med Thor Niel-
sen, Sundby, roede LK distancen på
2,43,3 timer - langt hurtigere end nr.
to, en kajak fra Australien, der brugte
3,03,77 timer. I Øvrigt var LK ved
redaktionens slutning ved at pakke
kufferten for at drage til verdensme-

sterskaberne i kano- og kajak i den
belgiske by, Mechelen.

Også ved de danske mesterskaber
gjorde LK sig bemærket. I den første
weekend i august blev LK danmarks-
mester i enerkajak over 10.000 m i
tiden 46.44.2 min. - tæt forfulgt af
rivalen og makkeren, Thor Nielsen,
der kom i mål på 46.45.4 min. De
vandt i øvrigt DM i toerkajak over
samme distance i tiden 42.16.6.

Steen Biilmann, aktiv tennisspiller i
sin fritid, var i forbindelse med Wim-
bledon-tennisturneringen tæt på ver-
dens bedste tennisspillere - Martina
Navratilova, Chris Evert Lloyd, John
McEnroe, Boris Becker, og hvad de
ellers hedder. SB opholdt sig en uge i
og omkring tennisbanerne i Wimble-
don sammen med de to danskere,
Michael Mortensen og Morten Chri-
stensen, som deltog i den verdens-
kendte turnering. SB er klubkamme-
rat med Morten Christensen i B. 93,
og det gav ham mulighed for at opleve
Wimbledon-turneringen indefra.

Jytte Marott Bossen, kendt deltager
i Philips konkurrence for unge forske-
re og opfindere, er formentlig også
deltager i 1986-konkurrencen. På Det
Danske Videoværksted i Haderslev
producerer den 18-årige gymnasiast i
øjeblikket en film om ålens vandring,
og ifølge Politiken skal den film sen-
des til forårets konkurrence. JMB har
tre gange tidligere været med i dy-
sten. Først var det om insekter, så om
snegle, og i år havde hun lavet en
afhandling om edderkopper. Alle tre
gange er det også blevet til præmier -
en første-, en anden- og en tredie-
plads.
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