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Tredjesalen i den store produktionsbygning er netop blevet nyrestaureret og taget i brug af produktio-
nens ledelse, administration og hjælpeafdelinger. Her er de besøgende i en af hjælpeafdelingerne.

FAMILIEBESØG I JENAGADE
Henved tre hundrede deltagere i lørdagsrundvisningen
Interessen for mors og fars arbejdsplads er
stor. Det viste tilslutningen til den familie-
dag, som for nylig blev holdt i Jenagade, og
hvori også ægtefæller og andre nære pårø-
rende af de ansatte var interesserede del-
tagere.
Henved tre hundrede var med i en lørdags-
rundvisning, og de fik virkelig et indtryk af
hverdagen hos Phili ps, for der var etableret
arbejdende produktionsgrupper, selvom det
var lørdag.
Det var samarbejdsudvalget, der havde taget
initiativet til familiebesøget i Jenagade, som
i alle måder var yderst vellykket.
Bent Holm fra laboratoriet, der sammen med
fru Anna Kristensen, Helge Krebs og John
Jensen havde tilrettelagt besøget, bød de
mange gæster velkommen og sendte dem
derefter på rundgang, opdelt i ti hold.
Under rundgangen vistes produktionen af ka-
nalvælgere, af metalvaredele, og af spoler,

Underdirektør C. Hermann viser her en af de nye
båndoptagere i demonstrationslokalet i Philips
Radio.

og der var lejlighed til at tage varemodta-
gelse og lager i øjesyn. I skolebygningen for-
taltes om den oplæring, der gives til de nye
medarbejdere, som ansættes i produktionen.
Og i sundhedscentret kunne de pårørende få
et indtryk af, hvad der gøres for de ansattes
helbred.
Udvikl ingslaboratoriet for professionelt far-
ve-TV måleudstyr og elmedicinsk udstyr blev

(fortsættes side 3)

PHILIPS I ARET 1971
I dette nummer af Philiskopet
er indlagt regnskab med
kommentarer for
Philips Industri og Handels AIS.

STOR
SPORTSINTERESSE
Ti idrætsgren.e samlet i "Idrætsfor-
eningen Philips", som også har af-
delinger i Arhus, Odense og Tårnby

Interessen for at dyrke sport hos Philips er
stor. Men der er rigtignok også mange mu-
ligheder. Ti forskellige idrætsgrene er i åre-
nes løb samlet i specielle afdelinger, der
alle er sluttet sammen i "Idrætsforeningen
Philips". Den største er den forholdsvis nye
motionsafdeling, der tæller 150 medlemmer.
Dernæst samler interessen sig om badmin-
ton, bowl ing og fodbold. De øvrige sports-
grene er motororientering, håndbold, bridge,
skydning, tennis og skak.

- Når interessen for sporten hos Philips er
så stor, skyldes det ikke mindst, at vi har
ledere af stort format, sagde Preben Lau-
drup i sin formands-beretning på idrætsfor-
eningens generalforsamling, der holdtes i
mødelokale C i Jenagade mandag den 20.
marts. Her omtalte han også årets begiven-
heder, hvoraf den altoverskyggende var det
nordiske sportsstævne i Stockholm i somme-
ren 1971. Forberedelserne til 1973-stævnet,
der skal afvikles her i København, er alle-
rede i gang. Som et led i tilrettelægningen
mødes formændene for de fire nordiske for-
eninger her i byen den 11. april, hvor det
også diskuteres, hvorledes et større samar-
bejde på europæisk plan realiseres. Der er

(fortsættes side 4)

CENTRALLAGERET TAGES NU I BRUG: Tirsdag den 28. marts begyndte indflytningen i centrallageret i
Glostrup: Insotrac, speditions- og transportafdelingen, benyttede sig af godstog. Heri var en del af in-
ventaret og varerne fra det tidligere domicil på Amager. Toget blev på terminalstationen i Glostrup mod-
taget af V. Simonsen (til venstre) og centrallagerets chef, Ivar Paludan. Læs mere om indflytningen
side 3. .
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CENTRALLAGERET
TAGES NU I BRUG
En tidlig morgen i midten af marts 1971 sam-
ledes byggeudvalget for det kommende cen-
trallager på en pløjemark i Glostrup. Samme
dag flyttede bulldozere den første jord, og
man ventede da, at lageret kunne stå fær-
digt i efteråret 1972. Men indflytningen be-
gyndte allerede i marts.
Philips hidtil største byggeprojekt herhjem-
me er gennemført på rekordtid. Tirsdag den
28. marts holdt centrallagerets ledelse sit ind-
tog og tog kontorerne i brug. Samtidig kom
Insotrac kørende med godstog fra Amager til
terminal stationen inde i lagerbygningen i Glo-
strup og læssede skriveborde og varer af.
Dermed var speditionsafdeling og varemod-
tagelse parat til arbejdet i de nye omgi-
velser.

Successiv udflytning
Overflytningen af de kommercielle lagre sker
herefter successivt i månederne fra maj til
september. Undtaget herfra er dog Repax,
hvis udflytning formentlig først sker medio
1973.
Den officielle adresse bliver: Kornmarksvej
1, 2600 Glostrup, telefon 454333.

Insotrac forlader Amager: Johs. Jørgensen har ta-
get sin telefon med sig ind i godsvognen, der skal
til terminalstationen på centrallageret i Glostrup.
Skrivebordet bæres over læsserampen af William
Peters (tv.) og Finn Rasmussen.

ÆNDRINGER I BLADUDVALGET
To af forårets generalforsamlinger i perso-
naleforeningerne har givet til resultat, at der
sker ændringer i bladudvalgets sammensæt-
ning. I stedet for Erik Hornsleth indtræder
Conrad W. Brinckmann som repræsentant for
PPR, og PAP vil fremtidig være repræsen-
teret af Ernst Aagesen, der efterfølger K. Ro-
sendahl.
Vi siger tak ti I Hornsleth og Rosendahl - der
selv har ønsket at trække sig tilbage fra de-
res respektive formandsposter - for en god
indsats for Philiskopet, og vi glæder os til
samarbejdet med Brinckmann og Aagesen.

Før bank- og sparekassefolk fra hele landet blev præsenteret for Philips nye bankterminalsystem, fik
pressen lejlighed til at stifte bekendtskab med udstyret. Her demonstreres en del af anlægget af den
danskfødte produktchef fra Philips Terminal Systemer i Stockholm, Paul Waltenburg (til venstre). Bag
operatøren ses Mogens Olsen, der skal forestå markedsføringen herhjemme.

BANKTERMINALSYSTEMER FRA PHILIPS
Nyt udstyr, som Philips-Electrologica netop har præsenteret, gør det snart
umuligt at være checkrytter

I slutningen af marts præsenterede Philips-
Electrologica en komplet bankfilial-terminal i
foredragssalen på Prags Boulevard for bank-
og sparekassefolk fra hele landet. Det var en
type af samme- slags som den, -der-netop nu
er ved at blive installeret i Svenska Handels-
banken og den hollandske Nutsspaarbank.
Når det nye udstyr tages i brug, bliver det
ikke let at være checkrytter. Det misbrug,
som har gjort checks til et betalingsmiddel,
der ikke umiddelbart accepteres, vil ikke
længere kunne praktiseres. Enhver filialkas-
serer vil nemlig kunne spørge data-registret
i hovedbanken, om der er dækning for den
check, som præsenteres - og straks få svar.
Det er dog ikke bare i kampen mod check-
rytteriet, terminalsystemet har sine fordele.
Det betyder tillige forenklet arbejdsgang, idet
alle bevægelser på en konto registreres i
samme øjeblik, de sker. Når en kontoindeha-
ver sætter penge ind på kontoen, registrerer
kassereren det på en skrivemaskine-terminal,
hvori også bankbogen placeres. Derpå ind-
tastes kontonummeret, så kontoen automa-
tisk opledes i det centrale dataregister. Her

En rigtig bankskranke med indbygget kassetermi-
nal var opstillet i foredragssalen. Den havde for-
bindelse med dataregistret i Stockholm..

registreres beløbet, og resultatet trykkes
bankbogen.

Udviklet hos Philips i Sverige
Banktermlnal-systemet er udviklet hos Phi-
lips i Sverige, der er koncernens udviklings-
og produktionscenter for denne del af Phi-
lips edb-aktivitet. Terminalsystemet i Sven-
ska Handelsbanken består af 1100 kasseter-
minaler og 400 spørgeterminaler, som opstil-
les i de mere end 500 filialer i Sverige fra
nord til syd. De sammenkobles via telefon-
nettet med det centrale dataregister i hoved-
banken i Stockholm. Prisen for dette meget
omfattende udstyr ligger på godt 70 mill. d.kr.
Foruden bankterminaler fremstilles også ter-
minalsystemer til industrielle formål. Et an-
læg af den art er allerede leveret af Philips-
Electrologica til Colon Emballage AIS.

25 ÅRS JUBILÆUM

Frode Rasmussen John Stockbridge

Mandag den 24. april: Specialarbejder Frode
Rasmussen, Philips Radio. Der holdes ingen
reception, da jubilaren er bortrejst på dagen.

Tirsdag den 2. maj: Værkfører John Stock-
bridge, Philips A/S. Reception kl. 10.30 i mø-
delokale 416 på Industrigården.



Der skete ret store udskiftninger i bestyrelsen for personaleforeningen PAP. Her ses den nyvalgte for-
mand, Preben Laudrup, for bordenden, omgivet af (fra venstre) Niels Larsen, Kurt Lind, Ernst Aagesen
og Hanne Andersen.

FORMANDSSKIFTE I PAP
Preben Laudrup afløser K. Rosendahl i personaleforeningen på Industrigården

Personaleforeningen på Industrigården har fået ny formand. K. Rosendahl har stået i spid-
sen for bestyrelsen de sidste to år, men af tidsmæssige årsager ønskede han ikke længere
at fortsætte på formandsposten. Som efterfølger er valgt Preben Laudrup, der i forvejen
havde sæde i bestyrelsen som almindeligt medlem, og som især har været kendt som den
utrættelige leder af festudvalget. Nu skal han også have ansvaret, når det gælder foreningens
samlede aktivitet, der efter ændringer i formålsparagraffen omfatter en øget medindflydelse
i forhold. der berører medlemmernes arbejdsindsats.

Formandsskiftet skete på den ordinære ge-
neralforsamling tirsdag den 14. marts i fore-
dragssalen på Industrigården, der myndigt og
smidigt lededes af Finn Kern, og hvor også
Nels Bjerregaard og frk. K. M. Jeppesen
kandiderede til posten.
I sin beretning gennemgik Rosendahl årets
begivenheder med omtale af "Abent hus på
Industrigården ", 25-års jubilæumsfesten på
Kystens Perle, det traditionelle andespil og
børnenes julefest. Rosendahl omtalte tillige
Loupart-prisen, som alle medlemmerne havde
fået andel i ved uddelingen af det elektriske
Philips-ur. - Det var et meget demokratisk
træk af ledelsen, sagde han.

Udvidelse af foreningens formålsparagraf
På sidste års generalforsamling diskuteredes
den nye samarbejdsaftale på arbejdsmar-
kedet ret indgående, og det besluttedes da
at nedsætte et udvalg til at studere forenin-
gens status i forhold til denne aftale. Som
resultat heraf foreslog bestyrelsen, at for-
eningens formålsparagraf blev udvidet og
ændret således:
"Foreningen har til formål
at medvirke til det bedste samarbejde mel-

lem firmaets ledelse og dets personale,
at varetage medlemmernes faglige og fælles

økonomiske interesser overfor firmaet,
at søge medindflydelse i sådanne forhold,

der berører medlemmernes arbejdssitua-
tion,

at medvirke til oprettelse af institutioner,
der tjener medlemmernes fælles inter-
esse og søge ledelsens støtte til gennem-
førelsen af sådanne opgaver, og

at styrke sammenholdet og kammeratskabet
mellem funktionærerne.

Foreningen kan ikke tilsluttes noget politisk
parti. "
Det er de nye punkter, der er fremhævet, og
disse blev kort diskuteret, inden der blev
foretaget en afstemning, hvor 47 stemte for
ændringen og 8 stemte imod. Da generalfor-
samlingen ikke var beslutningsdygtig, skal
afgørelsen prøves på en ekstraordinær gene-
ralforsamling.

Sommerfest uden ledsager
Bestyrelsen foreslog tillige, at der skal hol-
des en sommerfest i år. Det var alle enige
om, men her hørte også enigheden op: Be-
styrelsen ønskede nemlig at høre medlem-
merne, om festen skulle holdes med eller
uden ledsager. Der var 27, der ved afstem-
ningen gav til kende, at de ønskede at kom-
me alene - og selvom det kun var tre flere
end dem, der ønskede at have ledsager med,
blev resultatet altså, at sommerfesten arran-
geres uden ledsagere.
Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Aagesen
med et meget stort stemmetal og nyvalgtes
Niels Larsen og Kurt Lind.

Sæt formålsparagraffen til debat
Inden generalforsamlingen sluttede, opfor-
drede Preben Laudrup medlemmerne til at
sætte de nye bestemmelser i formålspara-
graffen til debat. Bestyrelsen vil blive glad
for at få henvendelser såvel om det faglige
som om det mere festprægede, så den kan
mærke, at medlemmerne også tænker på for-
eningen mellem generalforsamlingerne.

FAMILIEBESØG (fortsat fra side 1)

også vist frem, og besøget omfattede tillige
en præsentation i demonstrationslokalerne af
de radio, TV og elapparater m. v., som sæl-
ges af Philips Elapparat og Philips Radio.
Efter et par timers rundtur samledes de ti
hold i kantinen til et dejligt traktement, hvor
G. Hermann gaven kort orientering om Phi-
lips i al almindelighed og om Philips Radio
i særdeleshed.

Besøget gentages i april
Af svarene, der var modtaget efter udsen-
delse af et spørgeskema i januar, fremgik
det, at mange af de ansatte ønskede at kom-
me på familiebesøg hos Philips en hverdag-
aften. Derfor gentages besøget tirsdag den
18. april. Tilmelding hertil er allerede sluttet.

Familiebesøg på mors plads i kanalvælgerproduk-
tionen : Fru Lis Lauersen sammen med sin søn,
Rene, og hans farfar, Troels Lauersen.

TRANSPLANT ATIONS-DONOR?
I presse og TV har der i den senere tid væ-
ret ført en debat om transplantationer. Hospi-
talerne har tillige understreget betydningen
af, at de har adgang til at få nyrer og andre
organer i større omfang, end det hidtil har
været muligt.
Har De interesse i at melde Dem som trans-
plantations-donor, kan De nu let få adgang
hertil. Ved henvendelse til personalekontoret
i Jenagade, til hr. Tage Møller i hall'en på
Industrigården eller til sekretariaterne i de
øvrige afdelinger, kan De få udleveret en
mærkat, De kan klæbe på Deres kørekort ei-
ler lignende.
På mærkatet er anført, at De stiller Deres
organer til rådighed i tilfælde af, at De kom-
mer ud for en ulykke, der koster Dem livet.

pA PENSION
Med udgangen af marts gik Arthur Jensen på
pension. I de næsten 39 år, han var ansat
hos Philips, virkede han på vidt forskellige
felter, spændende fra arbejdsleder i produk-
tionen til det administrative arbejde, hvor
han i 13 år var bogholder i den nu nedlagte
kabinetfabrik, og han sluttede som "post-
mester" i Jenagade. Vi ønsker Arthur Jen-
sen et langt og lykkeligt otium.



NYE PRODUKTER· e,rNYE PRODUKTER

De lysende terninger fra Philips Lampe, her opsat
ved et moderne en-familieshus.

LYSENDE TERN·INGER
FRA PHILIPS
En lysende terning på 15 X 15 cm er grund-
element i en ny udendørs lampe-serie, "Ku-
busal", som Philips Lampe nu lancerer.
Lamperne er vandalsikre og fås i to udgaver.
Vægudgaven findes i farverne perlegrå, koks-
grå og zinnoberrød. Her er lampehuset i øv-
rigt udformet, så der er plads til husnummer.
Den anden udgave er en fritstående model,
hvor lampen er anbragt på en 1 meter høj
varmegalvaniseret stålstander.
I forbindelse med parcelhuse er lamperne
anvendelige ved døre og låger, i havegange,
ved beplantninger og garageopkørsler. Lam-
perne kan naturligvis også anvendes ved
større ejendomme, virksomheder, i parker og
mange andre steder, hvor de på grund af de-
res enkle udformning er lige anvendelige ved
ny og gammel arkitektur.
Ligesom det øvrige armaturprogram leveres
Kubusallamperne gennem el-installatører.

I JENAGADEHJÆLP TIL SELVHJÆLP
Bedriftværnet opfordrer medarbejderne til at melde sig· til uddannelse i første-
hjælp og samarittertjeneste

Enhver virksomhed med mere end 75 med-
arbejdere er pligtig at etablere bedriftværn.
Man kan nemlig ikke altid påregne at få for-
nøden hjælp, når man drejer 000. Det gæl-
der ikke blot under krigstilstande, men også-
ved store katastrofer i fredstid. Målet med
værnene er, at man skal være mest muligt
selvhjælpende.

Hos Philips er disse værn forlængst etable-
rede på Industrigården og i Philips Radio, og
man er startet på opbygningen heraf på
Bredskiftevej og i Glostrup. I Philips Radio
har bedriftsværnet for nylig sendt en med-
delelse rundt til samtlige medarbejdere, så
værnet igen kan komme op på det normerede
antal, som er 120. Indtil nu har en halv snes
af de ansatte meldt sig, så styrken i dag er
cirka 60 - der er altså stadig plads til nye.

- Medlemmerne af bedriftværnet får instruk-
tion i første-hjælp og samarittertjeneste, for-
tæller P. E. J-ensen, der for nylig har gen-
nemgået Civi Iforsvarets bedriftlederkursus
og nu har afløst Helge Krebs som bedrift-
værnsleder. - Når man melder sig, kan man
vælge mellem tre tjenestegrene : Brand (be-
tjening af motorsprøjte), redning (betjening
af katastrofevogn, f. eks. til afstivning af byg-
ninger) og ordens- og signaltjeneste (afspær-
ring og kommunikation). På øvelsesaftenerne
mødes vi kl. 16 i kantinen, hvor der serveres

Vi savner Dem her.

smørrebrød, og øvelserne er afsluttet kl.
18.15. Hvis flere er interesseret i at melde
sig, kan det ske på telefon 643. Der holdes
øvelser onsdagene den 19. og 26. april og
3. maj, samt tirsdag den 16. og onsdag den
17. maj. Efter øvelsesrækkens afslutning ud-
betales i henhold til statens regler 5 kroner
pr. mødeaften.

OPVASKEMASKINE
FRA PHILIPS ELAPPARAT
På den årlige "Sean Fair" messe i Bella Centret
i København, der holdtes i slutningen af marts, vi-
ste Philips Elapparat en række nyheder. Mest be-
mærkelsesværdig var opvaskemaskinen, model
2000 S, der herover demonstreres for en af udstil-
lingens gæster af repræsentant Kaj Falck. Opva-
skemaskinen har kapacitet til opvask fra 12 per-
soner. Spuletrykket i såvel øverstil som nederste
spulearm kan reguleres. Toppladen kan let afta-
ges, hvormed maskinen er forvandlet til indbyg-
ningsmodel. -Blandt de øvrige nyheder var en 120
liters skabsfryser og en støjsvag 'emhætte. Opva-
skemaskine og fryser fremtræder i ny formgivning,
den såkaldte "Family line", som i løbet af 1972
giver alle Philips hvidevarer et fælles ydre.

SPORTEN SPORTEN
STOR SPORTSINTERESSE

(fortsat fra side 1)

fremsat ønsker om at mødes med Philips-
sportsfolk fra Vest-Tyskland, Holland, Bel-
gien og Frankrig. Det skal nu drøftes nær-
mere.

Radioade hos Philips i juni
Laudrup nævnte også radioaden hos B & O,
der holdtes i Struer sidste år. Den efterføl-
ges nu af en lignende dyst hos Philips i da-
gene 23. til 25. juni, hvor der spilles fodbold,
håndbold og badminton. Man håber at kunne
indkvartere gæsterne i velegnede lokaler på
fabrikken i Tårnby.
Endelig nævntes det i beretningen, at en væ-
sentlig årsag til et stærkt øget medlemstal,
nu i alt 440, er oprettelse af afdelinger i År-
hus og Odense samt etableringen af mo-
tionslokale på fabrikken på Bredskiftevej i
Tårnby.

Udgifter på 100.000 kroner
Udgiftssiden på idrætsforeningens regnskab,
som blev præsenteret af kasserer B. Frand-
sen, viser lige ved 100.000 kroner. Indtæg-
terne kommer dels som medlemskontingent
og dels som tilskud fra Philips - med cirka
halvdelen fra hver. I det kommende år skal
der bruges endnu flere penge til sporten.

Generalforsamlingen vedtog derfor kontin-
gentforhøjelser for motionsafdelingen fra 4
til 5 kroner, for skakafdelingen fra 3 til 4
kroner og for skytteafdelingen fra 4,50 til 6
kroner.
Preben Laudrup genvalgtes som formand for
de næste to år, og fru Birgit Sønderskov fort-
sætter som sekretær i den samme periode.
Under punktet "eventuelt" fremkom ønsker
om nærmere kontakt mellem medlemmerne
fra de forskellige idrætsgrene, der kun sjæl-
dent mødes, idet de forskellige discipliner
afvikles på forskellige adresser. Bestyrelsen
fik de,rfor til opgave at tilrettelægge fælles-
arrangementer, som eventuelt kunne afvikles
under selskabelige former.

AR HUS-SPILLE RE
I HANDBOLD-FINALEN
Håndboldafdelingen i Århus har deltaget i
Århus Firma Sports'indendørs-turnering i
C-rækken. Her nåede vi til finalerunden, hvor
de tre sidste hold spillede alle mod alle.
I finalen spillede vi en kamp uafgjort og fik
et nederlag, men blev altså alligevel nr. 3 ud
af 18 hold.
Det er et facit, som må betragtes som godt,
eftersom det jo var vor debut i turneringen.

Peter Kjeldsen


