VI FAR MERE PLADS
Der arbejdes med forskellige flytteplaner i forbindelse med etableringen a.f et
centrallager i Glostrup i 1972
Men endnu er mosaikken ikke endeligt lagt
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15. ÅRGANG

END AT LÆ.SSE KARTOFLER
I serien om de "gode", gamle dage mindes overværkfører Svend Aage Christensen også de barske kår under arbejdsløsheden i 30'erne, da han måtte klippe det
nederste af skjorten for at få sig en nv flip

Overværkfører
Svend
Aage Christensen.

- Som højre wing var jeg i 1934-35 med til
at starte det første fodboldhold
hos Philips.
Jeg var både i spilleudvalget
og i bestyrelsen. For at deltage i turneringer
meldte vi
os ind i "Firmaklubberne".
Efter et par år
fik vi tilskud fra firmaet,
og så kunne vi
starte vintertræning
på Skolen ved Sundet.
Det er overværkfører
Svend Aage Christensen, der fortæller.
Han "kører"
nu tre detektor-enheder
i produktionen
i Hvidovre.
Som udlært maskinarbejder
var han først
hos Elektro-Mekano
i to år. Men i 1931
ramte arbejdsløsheden
ham som så mange
andre. I 120 dage var der 19 kroner om
ugen i understøttelse
og derefter kun 7,50
kroner fra hjælpekassen.
- Vi lærte at lappe bukser og at klippe det

P H I L I P S -S P O R T E N
FAR NY FORMAND
Idrætsforeningens
medlemmer valgte ny formand på generalforsamlingen
tirsdag
den
31. marts. Vagn K. Nyberg havde efter seks
år som foreningens
førstemand
ønsket, at
en anden skulle træde til, og valget faldt på
Preben Laudrup, der hidtil har været en
ihærdig leder af motionsafdelingen.
Nyberg
havde dog stadig så stor interesse for sagen, at han lod sig vælge som næstformand.
Kasserer- og sekretærposterne
skulle også
nybesættes. Her faldt valget på henholdsvis
B. Frandsen og fru Birgit Sønderskov.
To af foreningens afdelinger har fået nye ledere. E. Hauerberg overtog skakafdelingen,
og som efterfølger for P. Laudrup i motions• afdelingen er indtrådt Erling Kjær.
De løfter i flok - mens formanden hviler sig.
Idrætsforeningens bestyrelse og seks af de olle
afdelingers ledere demonstrerer i motionscentret
på Industrigården deres lyst til at gøre en indsats
for sporten hos Philips. (Fra venstre): B. Frandsen (kasserer), Alfred Sieben (håndbold), Vagn K.
Nyberg (næstformand), Erik Hauerberg (skak), fru
Ragna Pileborg (bowling), Knud Leth Hasmussen
(bridge), fru Birgit Sønderskov (sekretær), John
Langholl (skydning), Erling Kjær (motion) og i
vandret position den nyvalgte formand Preben
Laudrup. Hugo Bentzen (badminton) og V. Simonsen (tennis) var ikke til stede.

nederste af skjorten og lave det til ny flip.
Kun en smed ud af tre havde arbejde. Men
i 1933 lagde jeg ind på en annonce i .Berlingske Tidende".
Og jeg var heldig. Jeg
kom til Philips og fik 54 kroner om ugen. De
tre første år var det ganske vist kun som
sæsonarbejder.
Fra december til hen på foråret måtte vi nøjes med understøttelsen.
Og
jeg var glad, når Philips igen skrev efter
mig. I mellemtiden kunne jeg gå i Frihavnen
og læsse kartofler,
hvis der ikke stod for
mange i kø foran mig.

Trimmede bispehuen
Jeg startede hos Philips med at trimme hollandske radiochassis'er
om til danske forhold. Det var unægtelig sjovere end at læsse kartofler!
Jeg kan blandt andet huske
"Bispehuen",
der fik sit navn på grund af
udseendet. Vi reparerede også grammofonværker. De støjede helt fantastisk, og det er
vel heller ingen hemmelighed, at vi dengang
måtte reparere radioerne, når de var færdige på det mekaniske bånd.
I krigsårene, fra 1942, fremstillede
vi radio(fortsættes

side 4)

Den planlagte etablering
af et kommercielt
centrallager
i Glostrup, som man håber at
kunne tage i brug i 1972, vil skaffe plads
for en række indeklemte afdelinger
her på
Amager.
Der arbejdes
allerede
energisk
med planerne for diverse omflytniriger,
hvorved man bedst muligt kan udnytte de lo:
kaler, som i øjeblikket er beslaglagt af kommercielle
lagre. Endnu er mosaikken
dog
ikke endeligt lagt.
Philips disponerer som bekendt over en bygning på Bredskiftevej
i nærheden af Tårnby
kirke, og her er det tanken, at Philips Lampe's monteringsværksted
og monteringslagre skal have til huse.
De lokaler på Industrigården,
som derved
bliver ledige, vil bI. a. blive anvendt til at
dække Philips-Electrologica's
allerede eksisterende pladsbehov.
Den koncentration
på Jenagade-området
af
den kommercielle
aktivitet for Philips Radio,
Philips Elapparat og Repax, der blev gennemført for tre år siden, har afstedkommet
en pladsmangel, som den stigende salgs- og
produktionsaktivitet
i den forløbne tid ikke
har gjort mindre følelig. Her arbejdes der
derfor både med midlertidige
løsninger og
med endelige
omplaceringer
i forbindelse
med centrallagerets
etablering om et par år.
En udflytning af de kommercielle
lagre, som
vil give bedre plads til kontorer og produktion, kan således tænkes at ske, allerede før
man disponerer over centrallageret.
Da der endnu arbejdes på fuld kraft med de
forskellige
flytteplaner,
er det i øjeblikket
for tidligt at sige noget om, hvordan pladsen endeligt vil blive fordelt.
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Information
om året 1969: Forinden 1969-regnskabet
for Philips Industri og Handeis A/S med de dertil hørende kommentarer
blev offentliggjort
i dagspressen den 14. april, var der holdt informationsmøder
inden for de forskellige
grene af selskabet,
således at medarbejderne
havde haft lejlighed
til at gøre
sig bekendt med årets forløb og stille spørgsmål med hensyn til dets resultater.
Samarbejdsudvalgenes
medlemmer
blev orienteret
om årsregnskabet
ved
et informationsmøde
'på Industrigården.
Direktør S. A. Windelin oplæste beretningen og direktør Max Poulsen gennemgik regnskabet,
hvorefter der stilledes
spørgsmål, her af fru Ceka Larsen, Philips Lampe.

DU HAR VIST OS YNGRE RESPEKT FOR ARBEJDET
Mange hyldede den populære 40-års jubilar
C_ F. Schmidt under receptionen i Jenagade
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7-årige Kate var også med til at lykønske mormor på 25 års jubilæumsdagen.
Fru Elly Petersen
er her tillige omgivet af fru Tove Andersen, Jørgen Gramhart og neonafdelingens
leder, A. Helstrand.
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Jubilaren
takker for hyldesten. Fra højre Willy Larsen, frk. Emmy Petersen, Preben Friding, fru Asta
Nielsen, Vagn Johansson,
Jørgen Gramhart, Jørgen Petersen, Poul Stoltz, Bjarne Søgård Hansen og,
næsten skjult bag fru Elly Petersens glas, fru Tove Andersen.

Der var mange hilsener
i telegrammappen,
som
her studeres af underdirektør
J. Skelbæk og jubilaren C. F. Schmidt.

KONCERNEN I 60'ERNE
Salget i den internationale
Philips-koncern
nåede i 1969 op på næsten 27 milliarder
kroner. Det er en stigning på 12 procent i
forhold til året forud. Af en oversigt i årsberetningen fremgår det iøvrigt, at salget i
løbet af tresserne
næsten er tredoblet.
I
1960 var omsætningen 9,5 milliarder kroner.

NY PRÆSIDENT 11971
På den årlige generalforsamling
i Eindhoven
den 23. april meddeltes det, at Ir. F. J. Philips trækker sig tilbage fra posten som præsident for Philips-koncernen
ved næste års
generalforsaml ing.
Til hans efterfølger
er udset nuværende vicepræsident H. A. C. van Riemsdijk.
Ir. F. J. Philips vil derefter overtage formandsposten i tilsynsrådet
"the supervisory
board" .
TILLIDSMÆNDENE BLEV GENVALGT
Kvindernes Klub i Jenagade holdt halvårlig
generalforsamling
i kantinen tirsdag den 7.
april. Her genvalgtes de tre tillidsmænd, fru
Anna Kristensen, fru Vanda Jensen og fru
Klara Aahøj.
Der var fin tilslutning
til generalforsamlingen. Mere end 180 medlemmer deltog. Interessen for de fælles emner afspejler
sig
blandt andet i mødets varighed - cirka to
timer.
Også i de to andre klubber i Jenagade har
der været generalforsamling
med stor deltagelse og ivrig diskussion.
I klub 56, de
ikke-faglærtes,
genvalgtes Sv. Loft som tillidsmand. Og i klub 57, smedenes klub, genvalgtes tillidsmanden
John Jensen.
25 ARS JUBILÆUM
Underdirektør
Hans H. Olsen fejrer tirsdag
den 16. juni sit 25 års jubilæum hos Philips.
Dagen markeres ved en reception kl. 10-12
i mødelokale C i Jenagade.
25 ARS JUBILÆUM
Specialarbejder
Børge Søeborg Rasmussen,
Repax A/S, har lørdag den 6. juni været ansat hos Philips i 25 år. Jubilæet fejres om
torsdagen, den 4. juni, kl. 11 ved en reception på værkstedet i Herlev.
PERSONALEUDVALGET I MINIWATT
Miniwatt valgte i marts måned personaleudvalg. Rolf Carlsson og John Kreutzfeldt
blev genvalgt. Nyvalgt blev fru B. Grundtvig
som afløser for K. Thingsig.
Vi glæder os iøvrigt over, at møde procenten
hos Miniwatt ikke kun er stor til festarrangementer. Ved informationsmødet
i marts
havde vi en mødeprocent på 84.
Rolf Carlsson
PPL-SKOVTUR pA AMAGER
Medarbejderne
i Philips Lampe bør reservere torsdag den 4. juni til skovtur. Den foregår i år i mere vante omgivelser,
idet vi
holder den her på øen - for nu at prøve noget nyt!
John Langhoff
TAK
Modtag også gennem .Phlliskopet" min tak
for gaver, digt og mange hjertelige lykønskninger på min jubilæumsdag.
Elly Petersen

Dommerkomiteens
formand, professor L. A. Hyldgaard-Jensen
(til venstre) sammen med forskerkonkurrencens to danske hovedvindere,
den 17-årige Ebbe Rosenven Jensen og den 18-årige Ulf Roed, samt
direktør Egon Hansen, der også var medlem af dommerkomiteen.

TO GYMNASIASTER

VANDT

FORSKERKON KU RRENCEN

Deltager i den europæiske konkurrences finale i Eindhoven i pinsedag ene
Det blev to gymnasiaster, der hentede hovedpræmierne
i den danske del af "Philips
europæiske konkurrence
1970 for unge forskere og opfindere".
Den 18-årige Ulf Roed,
Åbenrå,
og den 17-årige
Ebbe Rosenven
Jensen, fik hver 3.000 kroner og deltager i
den europæiske finale i Einhoven i pinsen,
hvor der uddeles studielegater
på tilsammen
120.000 kroner.
Ulf Roed fik sin præmie for en analyse af
kragefuglenes
bevægelser
omkring
Åbenrå

året rundt og døgnet rundt. Og Ebbe Rosenven Jensen hjemførte sin pris for en galvanopen.
Dommerkomiteen
udtrykte
sin glæde over
de danske bidrag. Selvom
der kun indkom
femten konkurrencearbejder,
var kvaliteten
således, at komiteen fandt det berettiget at
uddele alle de lovede præmier. Lige som
sidste år glimrede pigerne ved deres fravær.

KNUD POULSEN I KUNSTFORENINGEN
OM PRIVAT-TEATRENES
SITUATION
Philips kunstforening
havde inviteret direktøren for "Det Ny Teater", forfatteren
Knud
Poulsen, som taler ved medlemsmødet mandag den 27. april, og han fortalte så underholdende og interessant
om privatteatrene
under de gældende
konkurrencevilkår,
at
den efterfølgende spørgetid knapt slog til.
Efter foredrag og spørgetid afvikledes
den
ordinære generalforsamling
på 23 minutter
og 19 sekunder. Det var ikke rekord, oplyste formanden
for kunstforeningen,
underdirektør A. Echart. Man nåede dog i disse

minutter at høre beretning, se på regnskab,
fastsætte
kontingentet
uændret,
genvælge
fru S. Esbensen, fru T. Halse og Ejv. Pedersen som bestyrelsesmedlemmer,
samt at
genvælge suppleanter og revisor.
Derpå gik man over til den med megen
spænding imødesete bortlodning
af de indkøbte kunstværker. E. Ravn vandt den første
af de 22 hovedgevinster,
mens H. Helsfeldt
opnåede at få den 49. tillægsgevinst.
Fru
Birthe Jensen fungerede som lykkens gudinde.

Teaterdirektør
Knud Poulsen (til venstre), der holdt foredrag ved kunstforeningens
medlemsmøde,
studerer sammen med kunstforeningens
formand, underdirektør
A. Echart indgående Bent Mortensens jernskulptur "Solformørkelse".
Den hjemførte Poul O. Andersen som sin gevinst i den årlige bortlodning.

SJOVERE END ...
(fortsat

fra side 1)

modtagere, men vi havde kun 100 sæt rør
til at afprøve dem med. Modtagerne gik så
på lager og ventede på fredeligere
dage,
hvor vi igen kunne få radiorør fra Holland.
Efter en halv snes år blev jeg undermester
på radiobåndet.
"Min" første modtager var
Opera. C. F. Schmidt havde skrevet drejebogen, og vi lavede selv hele prøveproduktionen. Dengang fabrikerede
vi også båndoptageren 3510 og bilradioer.

Mest tilfreds med Portalet
Jeg blev mester i 1950 og overværkfører
i
1962, og i den periode kørte jeg foruden
radio og båndoptagere
også fjernsynsproduktionen. Den varegruppe,
jeg tænker på
med størst tilfredshed,
var nok transistormodtagerne. Med Portalet'erne
fik vi nemlig en meget fin kvalitet. Der blev produceret 170 om dagen. I 1966 flyttede jeg til

Bowlingafdelingen
sluttede sæsonen søndag den 3. maj og kårede ved kampene i Rødovre Bowling
Center to Philipsmestre
1970: Jørgen Jørgensen vandt herrernes mesterskab
med 1085 points, og Karen Petersen blev med 927 points damernes nr. 1. Foruden pokaler til vinderne var der flotte præmier
til de bedste spillere:
(Fra venstre) Hanne Svendsen, Ragna Pileborg, Else Hansen, Karen Petersen,
Jørgen Jørgensen,
Bernh. Henriksen,
Erik Nielsen og (Siddende)
Kurt Krog Andersen og Elly Olsen.

SPORTEN-SPORTEN-SPORTEN
PHILIPS

I A-RÆKKEN

I BRIDGE

Philips-mesterskabet
vandtes for femte gang
i træk af Ernst Pedersen/K. Leth Rasmussen

Philips fodboldhold
1935. I bageste række til venstre står højre wing, Svend Aage Christensen.
På
modsatte
fløj venstre
wing. Arthur
Jensen
(nu
postafdelingen
i Jenagade).

Hvidovre, hvor vi på Landlystvej indkassede
TV-modtagere og senere gik over til kanalvælgerproduktion,
men den historie
er jo
kendt af de fleste - ligesom flytningen her
til Brostykkevej.
Rent arbejdsmæssigt
er produktionen
herude det mest ideale, jeg har oplevet. Vi er
kun 33 i gruppen og kan sludre og have det
hyggeligt, samtidig med at arbejdet går fint.
Og så hjælper det jo, at vi har en "båndmand ", der strutter af humør.

Træning i at flytte
Min tid hos Philips har bestemt ikke været
kedelig. Hvis jeg engang skulle blive fyret,
så ville jeg søge ind i en flytteforretning.
Det har jeg nemlig træning i. Mindst 25
gange har jeg været med til at flytte rundt
hos Philips. Men det har holdt liv i os, slutter Svend Aage Christensen.

Den 29. april var der afslutning
i bridgeafdelingen. Inden man gik over til de kulinariske
herligheder
ved de festdækkede
borde, spillede
man en enkeltmands-turnering opdelt i tre rækker. De enkelte rækkevindere blev Grethe Tolstrup, Børge Hansen og Ernst Pedersen.
Philips-mesterskabet
blev - ja, man fristes
til at sige "som sædvanligt"
- vundet af
Ernst Pedersen/K. Leth Rasmussen. Det var
parrets femte mesterskab i træk. B-rækken
blev vundet af Birgit Kirkegaard/Ulla
Førsterling.
I KFIU's holdturnering
placerede Philips sig
på en andenplads i B-rækken med 51 points.
JUBILÆUMSSKRIFT
Hvis De så TV-udsendelsen "Generalforsamling" - om de erhvervshæmmede
fra frihedskampen - og har lyst til at læse mere
om emnet, får De chancen nu.
.Philtskopet"
har sikret sig 100 eksemplarer af et jubilæumsskrift,
som "Sammenslutningen af Erhvervshæmmede
fra Frihedskampen" har udsendt i anledning af 25-året
for befrielsen. Det udleveres gratis til dem,
der først henvender sig til redaktionen
på
lokal 364.

Rækken blev vundet af ALI med 54 points.
Philips spiller hermed i A-rækken fra næste sæson.
Holdet,
der opnåede
denne
smukke placering, bestod af Poul M. Hansen/Kurt
Olsen og Birthe Othmar/K.
Leth
Rasmussen.
Philips havde stillet kantinen i Jenagade til
rådighed, da KFIU afholdt sin årlige forårsturnering den 28. april. De bedst placerede
i de enkelte rækker (nr. 1, 2, 3 og 4) kvalificerede
sig til finalen. Her lykkedes det
Sv. BlankholmIB.
Frandsen og Ernst Pedersen/K. Leth Rasmussen at placere sig som
nr. fire i deres respektive rækker. Finalen
afvikledes
som barometerturnering
den 14.
maj i NESA's lokaler og omtales i næste nr.
af Philiskopet.
Spilleudvalget
AAGE BOCH BLEV PHILIPS-MESTER OG
VANDT SKYTTE-POKALEN TIL EJENDOM
15-meter skytterne dystede i Jenagade om
årets mesterskab i to klasser: Mester + Askytter og B + C-skytter. Aage Boch blev
Philips-mester
og erobrede vandrepokalen.
Efter at have vundet mesterskabet to gange
i træk og have "pudset pokalen" fire gange
ialt, fik han den til ejendom.
Fru B. Nimb viste igen sin træfsikkerhed
ved at vinde førstepladsen
blandt samtlige
B og C skytter, og hun satte dermed punktum for en god sæson.
John Langhoff
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