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15. ARGANG

I PHILIPS!

I det fremgangsrige år 1970 forberedte vi også den fremtidige udvikling, skriver direktør S. A. Windelin i denne nytårsartikel
i dansk industri. Det ved de medarbejdere,
som døjer lidt under forskellige
overgangsordninger, der er nødvendige, for at alt skal
komme på rette plads til slut.

Direktør

S. A. Windelin.

Det gik, som vi håbede og ventede ved denne tid i fjor: 1970 blev for Philips i Danmark et år med fortsat fremgang over en
bred front. De gode resultater,
vi har opnået, skyldes kun tildels konjunkturerne.
Ganske vist har forbrugernes
købe lyst været
forbavsende, når man tænker på, hvor meget der er gjort for at dæmpe den. Men det
alene forklarer ikke, at det år, vi nu k d se
tilbage på, viser en solid fremgang. Vi har
tillige haft held med nye produkter og nye
aktiviteter, og takket være en effektiv organisation og et godt samarbejde i alle led var
vi i stand til at udnytte også dette held.
Allerede de resultater, som er bogført i selve 1970, giver os altså rigelig grund til tilfredshed. Men når jeg ser tilbage over året,
der gik, er det, der står stærkest i min bevidsthed, egentlig ikke den allerede konstaterede fremgang. Endnu mere betydningsfuldt
er det i mine øjne, at vi på vigtige områder
har forberedt den fremtidige udvikling, både
på kortere og på længere sigt. At det er
dispositioner
af en vis rækkevidde, fremgår
alene deraf, at de vil medføre investeringer
på 40-50 rnlllioner kroner i det kommende
par år.
Udover, at armaturfabrikken
snart har gennemført en flytning til mere hensigtsmæssige lokaler på Bredskiftevej,
vil den modernisering af fabrikken i Jenagade, som er forberedt i år, snart være i fuld gang. Vort mål
er her at nå op på højde med det bedste

En smule mere langsigtede er de forberedelser, der i årets løb er truffet med henblik på etableringen af et centrallager
i Glostrup. Det er et længe næret ønske, som nu
står foran sin opfyldelse.
Grundlaget
er
skabt, bogstavelig talt, idet grunden er købt
og planerne udarbejdet
i store træk. Om
godt et par år vil vore lager- og distributionsproblemer
være løst i overensstemmelse med de mest avancerede principper, der
ved hjælp af alle de moderne former for
automation
bI. a. muliggør
en gennemført
koordination
af salget og den fysiske distribution. Derved skabes der langt mere tilfredsstillende
arbejdsvilkår
end hidtil for de
medarbejdere,
som er beskæftiget på dette
område. Desuden kan den plads, der bliver
forskellige steder, når lagrene samles i Glostrup, bane vejen for en modernisering
på
andre områder inden for vor organisation.
(fortsættes side 2)
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H. BERTELSEN DIREKTØR
Ved årsskiftet
indtræder underdirektør
H. Bertelsen, HD, i direktionen for r.hilips Industri og Handels AIS, som desuden består af direktørerne S. A. Windelin (adm.), Max Poulsen og Egon
Hansen.

Ir. F.J. PHILIPS
40 ARS JUBILÆUM
1. december var det 40 år siden, Ir. F. J.
Philips
blev knyttet
til Philips-koncernen,
hvis præsident han har været siden 1961.
Jubilæet fejres dog først i januar.

DA JULEN KOM TIL PHILIPS: Der var så koldt udenfor. Tage Møller sad og skuttede sig velbehageligt
i sin lune hall på Prags Boulevard. Han tænkte på trækprocenten
og Poul Møller og på julegaverne
og Lillemor. Pludselig blev han nærværende: Det kløede i håret, i armene og på ryggen, det trak i slips
og briller. Jeg må vist hellere ringe efter hjælp, tænkte han. Men så opdagede han, at det var julemanden Preben og nisse-piccolinerne
Eva, Pia, Susanne, Alice og Maj Britt. Så var det bare rart alt
sammen. Jo, nu var julen kommet til Tage Møller - og til Philips.
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Nævnes må det endvidere, at moderniseringen og udbygningen af vore afdelinger uden
for København snart er gennemført, således
at hele landet i nær fremtid er dækket.
Til det, der har været under forberedelse
i
1970, hører også de tanker og ideer om nye
samarbejdsformer,
som man så småt er begyndt at arbejde med. Her er der i virkeligheden tale om et arbejde på meget, meget
langt sigt. Det, man nu forbereder sig på, er
i sin yderste konsekvens at kunne leve op
til de forventninger,
fremtidige
generationer
vil nære til det industrielle
samfund. Vi må
ikke tro, at det er noget, der klares i løbet
af et par år. Det, der i dag er i sin spæde
vorden, bliver nok engang til helt nye organisationsformer,
som bedre end de nuværende vil svare til fremtidens forestillinger., om,
hvordan mennesker "skal
samarbejde
med
hinanden for at kunne løse deres opgaver på
en effektiv
og samtidig
menneskeværdig
måde. Jeg tror ikke, det er et mål, man når
en gang for alle. Vi vil stadig være undervejs. For de investeringer,
vi gør i bygninger og maskiner, må vi aldrig glemme investeringen i mennesker. Når det kommer til
stykket, er den investering trods alt af størst
betydning, fordi den er forudsætningen
for
alt det andet. Også i så henseende må vi
være med i forreste linje, der, hvor udviklingen formes.
Det er med særlig glæde, at jeg på direktionens vegne kan takke alle Philips-medarbejdere i Danmark for et åbent og godt
samarbejde i det fremgangsrige
år 1970.
Vi glæder os med Dem over de resultater,
der i fællesskab er opnået, og ønsker Dem
og Deres familie et godt nyt år.

S. A. WINDELlN

Julemanden Hornsleth lader ved PPR's julefest
rose var et vakkert barn".

lørdag den 5. december

JULEMÆNDENE

tjørnehækken

vokse op i "Torne-

HAVDE TRAVLT

Mere end 2.000 til julefest og andespil i november og december
Julen er overstået, og med den også de mange fester, der har været afholdt rundt om i de
forskellige Philips-afdelinger.
Børnene er igen en gang blevet overbevist om, at der er skæg
på mors og fars arbejdsplads.
Nu ligger de hjemme på gulvet og leger med de flotte julegaver, som mange medarbejdere har haft travlt med at købe, pakke og uddele. Julemændene
havde travlt hos børnene, men også de voksnes julefester og andespil gav stort arbejde til
mange festkomiteer.
De klarede opgaverne meget fint og var med til at bringe lyspunkter ind
i de mørke og triste november- og decemberuger til de mere end 2.000 deltagere i julefester og andespi I.
Mere end 500 børn og voksne dansede om juletræet,
da Kvindernes Klub i Jenagade holdt julefest
dag den 6. december. En jonglør-trup
var med til at underholde, og den havde et oplagt publikum.

Adskillige
ænder, grammofonplader
og chokoladeæsker skiftede ejer under PAP's andespil fredag
den 4. december. Aftenen stod i de franske farvers tegn, og der var endog en fransk(klædt)
politibetjent til at dirigere færdslen.

søn-

Og dansen gik ...
ved Miniwatt's
julefest
fredag den 11. december
på "Den gyldne Fortun" ,
hvor mere end firs
procent
af medarbejderne
deltog.

FRK. ELLEHAMMER FEJRrET-:MED
KLAPSALVER OG KYS PÅ KINDEN
Joh, det var et rigtigt jubilæum - som den
gamle digter ville have skrevet. Først klappede alle gæsterne - og de vare mange til deres hænder vare ganske ømme, og jubilaren, sekretær frøken Agnete Ellehammer,
var næsten ør derved. Og da de ikke orkede
mere, talte prokuristen,
den noble Thorkil
Meldal, der som det allerbedste sluttede af
med et galant kys på kinden.
- Det er nu engang sådan en smuk tradition, sagde han, for at ingen skulle føle sig
undseelig.
Han havde også en gave med, nej hele tre,
og det er meget. De to af dem vare dekorationer til levende lys, men den tredje lyste
selv, thi det gjør de fineste ure, og et sådant var det.
Så poetisk som alt det andet, var Thorkil
Meldals ord til den fejrede jubilar just ikke:
- Midt i disse lageroptællingstider
har jeg
også opgjort, hvor mange jubilarer selskabet
ialt har haft. Det bi iver til 122, hvoraf kun
15 kvindelige, og af dem er De den første
i Philips Radio's kommercielle
afdeling. De
er en god kollega, venlig og rar, en rigtig
sød pige.
Sådan ville den gamle digter nok ikke have
udtrykt sig, men det var lige velment for det.
Kollegerne fra PPR var også mødt op med
Conrad W. Brinckmann
som talsmand. Han
kyssede ikke på kinden, men overrakte den
smilende jubilar
de smukkeste
sherryglas
fra Holmegaard. Og sådan nogle kan man altid bruge.

- Ej så nydeligt,

Men endnu var det hele ikke forbi: Direktørerne S. A. Windelin, Max Poulsen og Egon
Hansen, som egentlig havde direktionsmøde,
lod alle papirerne ligge på det blanke bord
og drog i samlet trop over for at hilse på
frøken Ellehammer.
Joh, det var et jubilæum . . .
Den gl. Redacteur

Tillykke med gevinster i jule konkurrencen.
Medlem
af .Phttlskopet=s
bladudvalg, John Langhoff, overrækker
de to transistorradioer
til de lykkelige
vindere: Jean Rasmussen og K. Michaelsen.

JULEKONKURRENCEN
Næsten 450 tippere deltog i lodtrækningen om de to transistorradioer

Ja sandt

for dyden,

TAK
Hjertelig tak til
med personlige
lige gaver var
jubilæum til en
dag.

er det en smuk tradition

alle de gode kolleger, som
og skriftlige hilsener og dejmed til at gøre mit 25 års
festlig, morsom og minderig
Agnete Ellehammer

FIRE 25 ARS JUBILÆER
5. januar: Afdelingschef
Ivar Paludan, Philips Industri og Handels A/S. Reception kl.
10.30 i værelse 416 på Industrigården.
7. januar: Afdelingschef
Bent Nyholm, Philips
Radio AIS. Reception kl. 10.30 i mødelokale
C i Jenagade.
13. januar: Lagerforvalter
Carl Johan Søndervang, Philips Radio A/S. Reception kl.
11.15 på Brostykkevej.
15. januar: Korrespondent frk. Betzy Riisbro,
Philips Radio A/S. Reception kl. 10.30 i mødelokale C i Jenagade.

sagde de, og det var det.

PHILIPS UDFORDRER UNGDOMMEN

ter indgår i bedømmelsen på lige fod med
solopræstationer.
Deltagerne i konkurrencen
opfordres udtrykkeligt
til at danne sådanne
grupper, hvis løsningen af de problemer, som
de vil tage op, kræver store og omfattende
forundersøgelser.

Miljøforurening
og stofmisbrug
er naturligvis ikke de eneste emner, som de unge forskere og opfindere kan beskæftige sig med,
hvis de vil deltage i konkurrencen.
ligesom
de to foregående år er det dels opfindelser
og dels afhandlinger om naturvidenskabelige
emner i bred almindelighed,
der efterlyses.
Men mon ikke netop de emner, der specielt
peges på i "udfordringen
til de unge" i år,
vil fremkalde særligt mange bidrag til konkurrencen, som står åben for alle i alderen
mellem 12 og 21 år?

Studielegater på mere end 100.000 kroner
De danske deltagere
skal senest mandag
den 15. marts 1971 indsende deres bidrag.
.Scrn præmier i den danske del af konkurrencen er der 3.000 kroner til hver af de to
hovedpræmievindere
samt to præmier
på
hver 2.000 kroner, seks præmier på hver
500 kroner og en række bogpræmier.
Sammen med to vindere fra hvert af de andre europæiske
lande vil de to hovedpræmievindere fra Danmark blive inviteret på en
uges ophold i Eindhoven
omkring
pinsen
1971. Her finder finalen sted i .Evoluon",
og her foregår uddelingen af studielegater
på mere end 100.000 kroner.

Måske vil disse emner også i særlig grad
egne sig for arbejde i grupper, hvis resulta-

Regler for deltagelse kan rekvireres i Philips
Skole Service på Industrigården,
lokal 369.

Unge forskere og opfindere opfordres til at deltage i årets europæiske
devisen: "Har du en god ide - eller vil du bare kritisere?"
Unge med interesse for naturvidenskab
og
teknik indbydes nu for 3. gang til at deltage i "Philips europæiske konkurrence for
unge forskere og opfindere".
Men indbydelsen til 1971-konkurrencen,
som for nylig er
udsendt, rummer tillige en udfordring til de
unge. På den plakat, der fordeles til skoler
og andre uddannelsesanstalter,
biblioteker,
spejderkorps o.s.v., nævnes nogle af de problemer, som ikke mindst ungdommen diskuterer med så stor iver: Luftforurening,
vandforurening, madforurening,
støjplage og stofmisbrug. Og der spørges: Hvad gør vi ved
det? Har du en god ide? Eller vil du bare
kritisere?

Tilslutningen til Philiskopet's julekonkurrence
var stor i år. Næsten 450 medarbejdere havde udfyldt tipskuponen,
og der var mange
12'ere, som så sådan ud:
X X 2, 2 Xl,
2 2 1, X 2 X.
Blandt de rigtige løsninger blev der trukket
lod om den første Philetta. Den gik til K.
Michaelsen, Planningafdelingen,
Philips Lampe. Derefter blev der trukket lod blandt samtlige indsendte løsninger, og Jean Rasmussen i Hovedbogholderiet
vandt herunder den
anden transistorradio.

konkurrence

under

sP
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Jette Hansen fra fabrikken
på Brostykkevej
blev nr. 3 i sin gruppe med 771 points ved bowlingafdelingens juleturnering
i Rødovre Centret. Det var tilstrækkeligt
til en gevinst - en spegepølse r Til højre sender fru Karen Petersen sin kugle af sted.

DAGGRY I EINHOVEN:
Philips præsenterede
for
nylig sin aktivitet
på compu!erområdet
for en
gruppe
skandinaviske
journalister.
De så både
udviklingen
på edb-centret
i Apeldoorn
og forskellige
former
for anvendelse
af stor-computer
i Schiphol lufthavn, postgirokontoret
i Arnhem og
på Eindhoven
Dagblad.
Det var et meget krævende program - så krævende, at man også så
dagen gry i Eindhoven. Beviset herpå er sendt os
af de deltagende
journalisters
nestor,
redaktør
William,'Cauchi
fra Politiken,
som tillige har forsynet billede! med sin kommentar.

VERDENS ENESTE GLASORKESTER spillede onsdag den 9. december
i foredragssalen
på Prags
Boulevard
som led i en sammenkomst
for de
danske båndamatører.
Instrumentererne
(trompet,
tuba og tromme)
er fremstillet
i årene 1934-37
som hobbyarbejder
af to glaspustere
på Kastrup
Glasværk.
Orkestret
i bagrunden
er den frise,
personalet
forærede
selskabet
ved dets 25 års
jubilæum
i 1958, og som er opsat i hallen på
Industrigården.

NYE MIXERE: Philips Elapparat har tre nye mixere
på programmet.
En af nyskabelserne
er denne
multi-speed
model,
der har elektronisk,
trinløs
hastighedskontrol
og samme store trækkraft
ved
lave .sorn ved høje hastigheder.
På pladen under
håndtaget
sidder
en farve- og tekstskala,
som
viser hvilken hastighed, der skal benyttes til forskellige opgaver. Den vejledende forbrugerpris
er
218 kroner.
De øvrige nyheder er en S-speed
mixer ti I 148 kroner, der bygger på samme teknik som den kendte 3-speed model, men med
yderligere
to lave hastigheder,
samt en "Mixette"
til 75 kroner, der er lille og nem og forsynet med
et kugleris.

BOWLING EN YNDET SPORT FOR DAMER
Tolv spillere gik hjem med ænder, kyllinger
eller spegepølser, da bowlingafdelingen
søndag den 6. december holdt en turnering,
hvori der deltog 34 spillere. Det blev en rigtig juleleg.
Julebowlingen
foregik
i Rødovre Centrets
bowling-hal, og deltagerne var delt op i fire
hold.
At bowling er en yndet sport for damer, kan
man se af holdfordelingen : Der var et hold
for herrer og tre for damer. Bedste spiller
hos herrerne var Jørgen Jørgensen, som opnåede 989 points. De bedste spillere på de
tre damehold blev Ursula Jørgensen
(954
points), Irene Jønsson (813 points) og Bente
Hansen (647 points).
SALUT FOR SVENSKERNE SOM VANDT I
BADMINTON
Badmintonafdelingen
fik lørdag den 5. december besøg af 12 svenske Philips-spillere
fra NEFA-fabrikken i Norrkiiping.
Den sportslige del af besøget foregik i KFIUhallen om formiddagen,
hvorom vi vil nøjes
med at sige, at vi var så beskedne, at vi lod
gæsterne vinde. Resultatet blev 7-2.
Om eftermiddagen
inviterede vi vore gæster
til en mere selskabelig
sammenkomst
med
en lille anretning på Orchlde-terrassen
i Rødovre Centret. Her overrakte den svenske leder, I. Gunnar, os en kanon. Det var ikke
bare en pyntegenstand. Den beskedne salut,
som idrætsforeningen
formand, Preben Lauru p, regnede med at affyre, blev til et sådant brag, at det rungede i hele Rødovre
Centret.
Hugo Bentzen

NED I A·RÆKKEN I TENNIS
Holdturneringen
i tennis. 1970 afsluttedes
i
september med det kedelige resultat, at vi
efter tre sæsoner i mesterrækken
havnede
på sidstepladsen med kun fem points. Vi må
derfor til næste år spille i A-rækken.
Vort 2. hold deltog i år for første gang i
holdturneringen
og blev nr. 4 i D-rækken
med syv points for seks kampe.
Lørdag den 13. september havde vi en vellykket tennisafslutning
på KFIU's baner. I en
lynturnering
blev A-rækken
vundet af Sv.
Blankholm, der i finalen slog Ole Kamstrup,
mens Egil Larsen i B-rækken vandt over
Finn Kern.
V. Simonsen
NU OGSA ODENSEANERE
FODBOLD·
AFDELINGEN
Fodboldafdelingen
har, ligesom de øvrige
sportsgrene
inden for Idrætsforeningen
Philips, hidtil været et rent københavnsk anliggende.
Det ændrer sig nu. Som de første har syv
medarbejdere
fra de odenseanske
Philipsselskaber sluttet sig sammen som et hold og
tilmeldt sig som medlemmer af fodboldafdelingen.
De fynske spillere vil på lige fod - ikke
alene i bogstavelig forstand - med de københavnske fodboldspillere
få indbydelse til
at deltage i Philips-stævner,
ligesom de vil
kunne være med i udtagelseskampe
til det
nordiske Philips-sportsstævne.
Preben Laudrup
PHILIPS VANDT FIVE·A·SIDE STÆVNE
De få medlemmer af fodboldafdelingen,
der
har deltaget
i efterårs-træningen,
har på
strålende
vis repræsenteret
Philips
i to
KFIU-turneringer.
Den ene turnering var et five-a-side stævne
på Kløvermarken,
hvortil der var anmeldt
38 ordinære hold og 9 old boys hold.
Philips vandt ved først at spille en kamp
uafgjort og derefter vinde de næste fire.
I den anden KFIU-turnering,
som var indendørs, deltog 97 hold. Her nåede Philips til
kvartfinalen,
men tabte 2-4 til SKS. Forinden havde vi blandt andet vundet over så
stærke hold som Shell (7-0), Danmarks Radio (8-3) og Frihavnen (6-2).

PHILIPS

TRYK

