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TRE VINDERE TIL HOLLAND
Stor deltagelse i kvalitetskonkurrencen - flere forslag sendt til
viderebedømmelse i udviklingscentrene i Holland og Italien

Ernst Breckling viser på Service-Centret
i Esbjerg
sin elektroniske "vagthund" til afsløring af periodiske fejl til T. Burkai, der overrakte idekassebelønningen - som senere blev suppleret med en af de
tre hovedpræmier i kvalitetskonkurrencen.

Tre danske Philips-medarbejdere
med ledsagere mødes den 25. juni i Amsterdam med
hovedpræmievindere
fra 13 andre europæiske lande til afslutningen på den kvalitetskonkurrence, som blev udskrevet i efteråret.
De danske deltagere i Hollands-rejsen, som
også omfatter et besøg i koncern-centret
i
Eindhoven, er Ernst Breckling, Philips Service A/S i Esbjerg, Hans Christensen, Philips
Service AIS i Herlev og fru Berit Krebs, kanalvælgerproduktionen
i Philips Radio A/S.

Spændingen om udfaldet af konkurrencen
blev udløst ved en sammenkomst i Jenagade
fredag den B. marts. Forud for præmieuddelingen udtrykte bedømmelseskomiteens
formand, underdirektør Arne Echart, sin store
glæde over den interesse, der havde været
for at højne kvaliteten. Der var indkommet
2B forslag, heraf 21 fra Jenagade-området,
fire fra Tårnby-fabrikken,
to fra Arhus og
et fra Industrigården. De var i den almindelige idekassebehandling
belønnet med tilsammen 14.0'0'0' kroner. I samme periode
var desuden indkommet ti forslag, som ikke
berørte emner, der var omfattet af kvalitetskonku rrencen.
I tilknytning til præmieringen af de 2B forslag nævnte fabriksdirektør
C. Hermann, at
flere af forslagene var af så høj karat,
at der havde været grundlag for at sende
dem til viderebedømmelse i koncerncentrene
i Holland og Italien. Det betyder, at der eventuelt kan falde yderligere præmier.
Ideen bag den ene af de tre hovedpræmier
er udførligt omtalt i forrige nr. af Philiskopet: Fru Berit Krebs fik 6.0'0'0'kroner for sit
forslag om at kombinere to hjælpeværktøjer
i et håndtag. Resultatet gaven tidsmæssig
besparelse på 5-6 minutter for hver 10'0 kanalvælgere. Værktøjet anvendes i dag ved
adskillige arbejdspladser.
Elektronisk vagthund
De to øvrige hovedpræmieforslag
er nye.
Ernst Breckling har udviklet en elektronisk
"vagthund",
der automatisk
afslører,
om
(fortsættes

BØGER TIL ALLE I JENAGADE: Fire bibliotekarstuderende har - efter blandt andet at have optrådt som håndværkere - sørget for, at Philips
1. april fik eget bibliotek. De fire studerende har
indrettet det i Fællesklubbens lokaler i Haugs bygning, hvor der på forsøgsbasis vil være åbent dagen igennem for ansatte i Jenagade-området.
Forsøget løber over fem måneder, og det er tanken
at etablere lignende biblioteker
på andre arbejdspladser, hvis det viser sig praktisk muligt. De tre
piger på billedet vil stå for den daglige drift af
biblioteket.
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Ni glade vindere i kvalitetskonkurrencen
ved præmieoverrækkelsen
den 8. marts. Fra venstre hovedpræmievinderne
Ernst Breckling og Hans Christensen,
bedømmelseskomiteens
formand Arne Echart, fem af de seks fra Philips Radio (J. Thede var fraværende):
Aage Jensen, H. Hvidtfeldt, fru Lis Olsen, Egil
Skaret og V. K. Nyberg, som skal dele den ene ekstrapræmie, samt S. W. Smith og fru Elly Petersen, der hver fik en kassettebåndoptager.
Den tredje hovedpræmievinder, fru Berit Krebs, kunne ikke være til stede ved sammenkomsten.

I

Brev til redaktionen

I

TILFREDSHED?
Fra teknisk overassistent Poul M.
Hansen har vi modtaget nedenstående indlæg:
Det er naturligvis med virkelig glæde jeg læser fabriksdirektør
C. Hermann's svar angående PIT og får at vide, at alle ingeniørerne
kan følge med i den hurtige tekniske udvikling uden supplerende
uddannelse. Så kan
vi jo nok hævde os inden for koncernen.
Nu har det altid været min opfattelse,
at
danskerne er mindst lige så dygtige som
befolkningen i andre lande, når de rette muligheder er til stede.
Naturligvis
har direktør Hermann fuldstændig ret i, at samarbejde og delegering af opgaver og ansvar er meget betydningsfuldt
for en virksomhed.
Men dette er vel ikke
noget helt nyt. - Hvis ikke Philips koncernen
havde haft kendskab til disse ting, var den
nok aldrig blevet så stor.
Men hvordan har samarbejdet mellem værkførerne i fabrikken og hjælpeafdelingerne
så
udviklet sig? En meget vigtig faktor, både
med hensyn til produktion, trivsel og løsning
af problemerne, vil jeg tro.
Der er, som de fleste ved, ikke tilfredshed.
Jeg læste i rapporten fra Tune-mødet, som
blev afholdt i 'september 1973, at utilfredsheden startede allerede i 1969. Siden dette
møde har de implicerede
parter haft møder
næsten hver uge angående dette emne. Hvor
mange møder der har været før, må man
gætte sig til. - Er dette ikke en uholdbar
situation?
Poul M. Hansen

Fabriksdirektør

C. Hermann svarer:

Hvad er tilfredshed?
Tilfredshed er et relativt begreb, som måles
i forhold til de forventninger,
man stiller.
En fase
i organisationsudviklingen
mod
bedre ledelsesformer
er, at man modnes til
at tage problemerne
op og diskutere dem
åbent, problemer, man før har ladet ligge og
er gået uden om til skade for samarbejdet
og effektiviteten
i virksomheden.
At man på et tidspunkt tør tage problemerne
op til åben debat, kan give det indtryk, at
forholdene
er værre end før og utilfredsheden større, selvom dette slet ikke er tilfældet. Imidlertid
er sådan en debatfase et
sundhedstegn for virksomheden
og et nødvendigt skridt på vejen til at opnå den åbenhed og tillid, der er grundstene i den ønskede, flexible organisationsform,
også kaldet den organiske i modsætning til den nuværende mekanistiske
eller autokratiske
organisationsform
med dens kontrolsystemer,
forsvarsmekanismer,
lukkethed og væren sig
selv nok.
Jeg tror den konfrontation,
som for øjeblikket finder sted på mellemlederniveauet,
vil
give den afklaring
af disse medarbejderes
situation, som vi længe har søgt, og bidrage
til at bedre samarbejdet
mellem produktions- og hjælpeafdelingerne
i erkendelse af,
at en fælles målsætning fører til det bedste
resultat både økonomisk og trivselsmæssigt.
C. Hermann

Personaleforeningen
PAP's bestyrelse
ved sit første møde, hvor arbejdsopgaverne
blev diskutere!.
Fra
venstre Benny Stistrup,
Kurt Lind, A. A. Pedini, Jørgen Andersen, Mie Larsen, Børge Røner og Swenn
Poulsen.

VI MÅ SELV BIDRAGE
TIL
ENDNU BEDRE SAMARBEJDE
~en nyvalgt~ formand for personaleforeningen PAP sagde ved generalforsam~
lIngen, at VI bør engagere os mere i vor arbejdsplads og benytte personaleforeningen til andet end fester
Personaleforeningen
PAP har fået ny formand. Efter en lang årrække som et meget
aktivt medlem af bestyrelsen,
heraf de to
sidste år som formand, havde Preben Laudrup ikke ønsket at modtage genvalg. I hans
sted valgtes A. A. Pedini.
Valget fandt sted på generalforsamlingen
på Industrigården
mandag den 26. februar.
Her fortalte Pedini om baggrunden for sit ja
til formandsposten.
Fælles interesser
Det skyldes to forhold, sagde han. - For det
første, at man i massemedier
og lignende
næsten altid omtaler funktionærer
og ledelse
som to modstridende
parter med hver sine
interesser,
hvor det i praksis viser sig, at
begge parter har en fælles interesse i virksomhedens drift. Men jeg mener, at en afgjort forudsætning
for, at de to parter kan
opnå et højt samarbejdsniveau
er, dels at
disse to gruppers
repræsentanter
mødes
jævnligt og udveksler information, og dels at
de begge synes, at de vinder noget gennem
samarbejdet.
Fremmedgørelsesproblemet
- For det andet interesserer
fremmedgørelsesproblemet mig meget. Dette problem, der
jo naturligt må være større i store virksomheder, og som er en følge af specialiseringen, indeholder følgende elementer:
1: En medarbejder
kan have en følelse af
magtesløshed
og manglende muligheder
for at kunne influere på sin egen arbejdssituation.
2: Hun/han kan have en følelse af manglende mening med det arbejde, hun/han
udfører.
3: Hun/han kan have en følelse af isolering, det vil sige manglende tilhørsforhold til sin virksomhed.
- Vi må jo erkende, at ledelsen altid har

KONCERNOMSÆTNING
PA 50 MILLIARDER
Den internationale
Philips-koncerns
omsætning rundede i. 1973 de 50 milliarder
kroner
- en stigning på 13 procent i forhold til året
forud.

varetaget
funktionærernes
interesser
på
glimrende vis. Men for mig er det et spørgsmål, om vi ikke selv kunne bidrage til et
endnu bedre samarbejde, hvis vi engagerede
os mere i vor arbejdsplads og desuden havde en personaleforening
med et andet indhold end personalefester.
- Hvordan man praktisk
kan angribe problemerne, må den kommende bestyrelse finde ud af, men jeg kunne forestille
mig et
fælles organ for alle funktionærer,
der samarbejdede med den fælles ledelse om fælles
problemer,
medens der inden for geografiske eller andre afgrænsede områder var et
lokalt organ, der samarbejdede
med den lokale ledelse om lokale problemer.
- Disse opgaver glæder jeg mig meget til at
gå i gang med, sluttede A. A. Pedini.
Bestyrelsen udvides fra næste år
Generalforsamlingen
skulle også tage stilling
til en række lovændringsforslag,
hvoraf det
vigtigste nok var udvidelsen af bestyrelsen
til otte medlemmer
udover formanden.
Det
skulle give bedre mulighed for repræsentation af de medlemmer af PAP, som arbejder
udenfor
Industrigården.
Der var dog ikke
tilstrækkelig
mange medlemmer til stede til
at vedtage de foreslåede
lovændringer,
så
der måtte indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling
den 19. marts, hvor de blev
endeligt vedtaget med virkning fra 1975.
Foruden formanden
kom der tre nye medlemmer til bestyrelsen. Som ordinære medlemmer valgtes Swenn Poulsen, Philips Telekommunikation
A/S, og Mie Larsen, Philips
Electrologica
A/S, i stedet for Karen Jeppesen og J. Langhoff, der ikke ønskede at
fortsætte.
Børge Røner, Philips Lampe AIS,
nyvalgtes som suppleant. Jørgen Andersen
blev genvalgt.
Bestyrelsen enig om opgaverne
Få dage efter generalforsamlingen
holdt bestyrelsen sit første møde. Her forelagde Pedini sin opfattelse
af PAP's opgaver (som
refereret
foran). Dem gik hele bestyrelsen
. ind for.
Bestyrelsen
konstituerede
sig med Swenn
Poulsen som næstformand,
Kurt Lind som
kasserer og Mie Larsen som sekretær. Kurt
Lind blev valgt til kantineudvalg,
Swenn
Poulsen til bladudvalg og Kurt Lind, Børge
Røner samt Benny Stistrup til festudvalg.

SID RIGTIGT I
ÅRHUS!
På personaleforeningens initiativ skal
fysioterapeut, fru Annette Prætorius,
nu også instruere jyske medarbejdere
i de rette arbejdsstillinger
Nu får medarbejderne
hos Philips i Århus
også mulighed for at få del i den fysioterapeut-ordning,
som de københavnske medarbejdere allerede i mange år har benyttet
sig af. Det skyldes et initiativ fra bestyrelsen i Personaleforeningen
Philips Jylland.
Oplysningen
om denne udvidelse af sundhedstjenesten
blev givet på foreningens generalforsamling
den 25. februar af foreningens formand, Herluf Nielsen, der glædede
sig over den imødekommenhed,
man havde
mødt.
På generalforsamlingen
genvalgtes næstformanden, Børge Andersen fra Philips Service,
og sekretæren,
Bent Brodersen fra Philips
Elektronik-Systemer.
Som suppleant valgtes
G. Christensen,
Philips Lampe. Der deltog
kun 16 af foreningens 88 medlemmer.

Kaj Jensens 25 års jubilæum:
Da værkfører
Kaj
Jensen den 22. februar var på vej til receptionen
i
mødelokale C i anledning af sit 25 års jubilæum
i
Philips
Radio, dannede pigerne
i hans afdeling
espalier
med flag i hænderne. Hans Jensen hyldede ham på kollegernes
vegne og overrakte -et
stereoanlæg.
Fra pigerne
i afdelingen
fik han
bordlighter,
fotografiapparat
og mixer, fra idrætsforeningen
var der en tegnebog,
fra værkstedsfunktionærerne
en badmintonkuffert
med indhold
og fra PPR et spejl med kakler. På det lille billede ses fra højre C. Hermann og jubilarens
frue
sammen med tillidsmand
fru Gerda Frederiksen,
der overrakte
Philips bomærke i stramaj,
og H.
Helsfeldt.
Herover er Kaj Jensen og frue omgivet
af nogle af de kolleger og medarbejdere,
som deltog i hyldesten til den populære jubilar.

Hilbert Reseke's 25 års jubilæum:
- Du er en god
kollega, og du er meget hjælpsom i det samarbejde, vi har herude
i Philips
Service
i Herlev,
sagde Børge Søborg (billedet
til venstre), da han
på kollegernes
vegne
lykønskede
radiotekniker
Hilbert Reseke på hans 25 års jubilæumsdag
den
1. marts. Med jubilæumsadressen
fulgte to Hi-Fi
højttalere,
som opfyldte et stort ønske. Fra klubben i Herlev var der vin og blomster
og fra Slageret en flot sammenplantning.
På billedet herover morer
jubilaren
sig dejligt
sammen
med
nogle af receptionsgæsterne,
fra venstre E. Frydendall, P. Afzelius og J .Skelbæk.

En dag i Philips-huset
i Arhus i lyd og
billede
Tilslutningen
til familiefesten
fredag den 22.
var meget bedre. Her var 75 festglade medlemmer med ledsagere til middag på Rodskov ny Forsamlingshus.
Pallee-Wanns
duo
spillede under spisningen
og den efterfølgende energiudfoldelse
på dansegulvet.
Et vellykket indslag i aftenens program var
en dias-serie med lyd, som viste "En dag i
Philips-huset i Århus". Duval Jespersen havde taget billederne og Bent Hansen stod for
manuskript og indtaling.

HVAD SKER DER
MED PPR?
Jenagade-personaleforeningens
fremtid til debat på
generalforsamlingen
Ved generalforsamlingen
i personaleforeningen PPR i Jenagade fredag den 22. marts
var foreningens fremtid til debat. Oplægget
var formanden, Conrad W. Brinckmanns
beretning om de forhandlinger,
der val' ført med
ledelsen om repræsentation
i selskabets bestyrelse - herunder også samarbejdsudvalgets henvendelse om udskillelse
af produktionen som et datterselskab
med egen direktion og bestyrelse.
Såfremt udskillelsen finder sted, vil det også
få indvirkning
på personaleforeningen.
Men
da der endnu ikke er truffet nogen afgørelse,
må man stille sig afventende og senere diskutere konsekvenserne for PPR.
Brinckmann redegjorde også for forhandlingerne omkring flextid og Interesse
Kontor
Centralen.
V. K. Nyberg blev genvalgt til næstformand,
Steen Andersen, laboratoriet,
blev ny kasserer, og Jørgen Simonsen, reklameafdelingen i Philips Radio AIS, nyvalgtes som ordinært bestyrelsesmedlem.
Efter generalforsamlingen
fortsatte
de ca.
100 deltagere med middag og sluttede med
dans i diskoteket.

MANGE VETERANER

TIL GENERALFORSAMLING

Philips Veteran Klub holdt generalforsamling på Industrigården
onsdag den 27. februar. 34 af de 60 medlemmer var mødt op.
Det er den fineste mødeprocent ved nogen
Philips-forenings
generalforsamling
i år. Formanden, Verner H. Mørch, blev genvalgt, og
det samme var tilfældet med kasseren, frk.

»KRØLLE« PÅ
PENSION
Den 30. april går chauffør Knud Mulstrup,
Centrallageret,
på pension efter 22 år hos
Philips.
I alle disse år har chauffør Mulstrup været
tilknyttet
speditionsafdelingen,
og han er
med stor flid og dygtighed gået op i sit
arbejde.
På told stederne i København kender næsten
alle ."Krølle",
og ikke mindst i lufthavnen
har han. opnået en enestående
good-will.
Mange i Philps har nydt godt af hans' store
hjælpsomhed.
Vi kan heldigvis glæde os til, at han også i
fremtiden vil give os en hjælpende hånd, når
det" brænder på" i lufthavnen.
Vi ønsker chauffør Mulstrup mange gode år
fremover.
V. Simonsen

Camma Mortensen
Rasmussen.

og næstformanden,

Svend

Filmklip fra gamle dage
Veteranerne mødes næste gang onsdag den
24. april kl. 14.00 i foredragssalen
på Industrigården.
Her skal de se film fra gamle
dage, klippet sammen af B. Stistrup.
Der
bliver både scener fra de gamle kontorer i
Krystalgade, Vandkunsten og Løngangsstræde og fra skovture helt tilbage ti 40'erne.

TAK
Min hjerteligste
mig med gaver
jubilæumsdag.

tak til alle,
og hilsener

som tænkte på
på min 25 års
Kaj Jensen

Det blev en hyggelig dag. Tak til alle for
gaver og for deltagelse
i jubilæumsreceptionen.
Hilbert Reseke
Ved overgang til pensionisttilværelsen
siger
jeg hjertelig tak til enhver, der har bidraget
til den meget smukke gave, jeg modtog. Den
vil ofte minde mig om 13 gode Philips-år.
Hjertelig tak.
O. H. Smed

CQ - PHiliPS
AMATØRER

RADIO-

I sidste nr. af Philiskopet blev det omtalt, at
den ene af de to radioamatører,
der er med
i radio- og TV-udsendelserne"
Licens til verden", er ansat her i firmaet. Det var derfor
nærliggende at undersøge, hvor mange radioamatører der er her i firmaet, og om der
eventuelt skulle være basis for oprettelse af
en radioamatørklub,
hvor vi en gang imellem
kunne samles og drøfte vore fælles interesser og måske gå i luften fra en eventuel
klubsender.
Vi har foreløbig fundet følgende kaldesignaler, der dækker alt lige fra lærlinge til direktører: OZ1 ZX - 2PS - 3HU - 3PB - 4FI 4FP - 4V - 5QG - 6PG - 7KM - 8Fl - 8T 8Ul - 8YA - 8lK - 9BB - 900 - 9HP - 9PO
- 9ZI. Måske er der flere, som vi ikke kender til?
Vi havde tænkt os, om der var mulighed for,
at vi kunne samles onsdag den 24. april i
Industrigårdens
kantine efter arbejdstids ophør for at hilse på hinanden og drøfte, om
man er interesseret
i en sådan amatørklub.
Alle matører
bedes ringe eller sende et
par ord til:
OZ8Ul Als lind,
PSD PIT lab.

ASTA 6515, lokal 632, afd.

(CO: Gome quick - båndamatørernes
nationale kaldesignal).

TRE VINDERE
(fortsat

inter-

...
fra side 1)

strømforsyningen
i et farve-TV har svigtet
blot i brøkdele af et sekund. Vagthunden er
en stor hjælp til servicefolk til at finde periodiske fejl, uden at man behøver at have apparatet under konstant observation.
Forslaget er i tilgift til Hollandsrejsen
af idekassen
belønnet med 750 kroner.
Hans Christensen har også fået 750 kroner
foruden Hollands-rejsen.
Han har foreslået
en forbedring
af Philips to bilradioer
med
kassettebåndoptager,
så man i kke kan placere kassetten forkert. Derved hindrer man
det såkaldte "båndsalat",
man tidligere var
ude for.
Opsamlingsbakke
til afrimning af fryseskabe
Bedømmelseskomiteen
havde desuden udvalgt tre forslag, som foruden de allerede
udbetalte pengepræmier
blev belønnet med
hver en kassettebåndoptager
2225.
Disse præmier gik til Stig Wiedemann Smith,
Informationsafdelingen,
for et forslag om en
opsamlingsbakke
ti! vand i bunden af fryseskabe, således at der ved afrimning ikke løber vand ud på gulvet, til fru Elly Petersen,
Tårnby-fabrikken,
for forslaget til en metodeforbedring
ved påsætteise af beskyttelseshætter på kondensatorer,
og til seks medarbejdere i Philips Radio AIS, der havde foreslået, at man laver et hul i låget på kaffemaskiner, så vandet ikke løber ud på bord
og gulv, hvis man har glemt at svinge maskinens arm ud. De seks, der selv må finde
ud af at dele båndoptageren, er fru Lis Olsen, Aage Jensen, J. Thede, H. Hvidtfeldt,
Egl Skaret og V. K. Nyberg.

HUNDREDEARSDAGEN
FOR ANTON PHILIPS FØDSEL blev højtideligholdt
den 14. marts med en mindeta}e i Eindhoven. Anton Philips grundlagde sammen med sin broder, Gerard, Philips-koncernen,
og hans
naede før Sin død at opleve den som en verdensomspændende
virksomhed.
Her medvirker han i en af
de første eksperimentelle
TV-udsendelser,
som sendtes direkte fra forskningslaboratorierne
i Eindhoven
i perioden fra marts 1948 til juli 1951.

SPORTEN SPORTEN
NORDISK SPORTSSTÆVNE
I HELSINGFORS I 1975
Dame-bowlere,
fodboldspillere
og
orienteringsløbere
bør nu gå i træning
Det næste nordiske Philips-sportsstævne
skal
holdes i Helsingfors fra 23. til 25. maj 1975.
Programmet for sportsstævnet
blev lagt ved
et formandsmøde,
som blev holdt i tilknytning til den finske Philips-organisations
50
års jubilæum.
På formandsmødet
blev det besluttet,
at
der skal dystes indenfor dame-bowling, fodbold og orienteringsløb,
og indenfor alle tre
discipliner skal vi meget hurtigt i skarp træning, oplyser Preben laudrup.
Vi skal stille et fodboldhold
på 12 mand,
og her kan oplysningen om turen til Finland
måske komme som en saltvandsindsprøjtning. Vi trænger til at få lidt mere liv i kludene, og interesserede
kan melde sig til
Kent Hansen på lokal 351 på Industrigården.
I dame-bowling
har vi et godt hold i dag,
fortæller laudrup. Vi har dygtige damer, der
placerer sig pænt både i klub- og Danmarksmesterskaber,
så her bliver sikkert rift om
de fem pladser på Finlands-holdet.
Orienteringsløb
er en ny disciplin
for os.
Til Helsingfors
skal vi stille 3 herrer og 2
damer. Bestyrelsen
påtænker at oprette en
ny afdeling, og er der medarbejdere, som er
interesserede,
kan de henvende sig på lokal
355 til Preben laudrup.

budt syv par. Og den 11. maj kommer seks
par fra Philips i Norrkiiping
til København
til en holdturnering,
som vi håber, bliver en
tilbagevendende
begivenhed.

GODT BADMINTON-NYT
Badmintonafdelingen
har haft en halvsløj
vintersæson. Men vi kan dog glæde os over,
at tre af vore spillere har gjort sig fordelagtigt bemærket i KFIU's mesterskabsturnering i februar.
I herre-double i D-rækken spillede Kent Hansen sammen med en ny makker, Torben
Bach Sørensen, også fra Philips-Electrologica. De fik en tredje-plads.
Den største overraskelse
var dog, at Karin
Rasmussen fra Philips Service i Herlev også
var i stand til at klare en tredjeplads
i
dame-single. Det er ekstra bemærkelsesværdigt, da det er hendes første sæson som
badmintonspi Iler.
Hugo Bentzen

ÆNDRING

I BLADUDVALGET

Kurt Lind, der hidtil har repræsenteret
personaleforeningen
PAP i bladudvalget, har på
grund af andre opgaver i foreningen ønsket
at blive fritaget for sit hverv. I hans sted
har bestyrelsen
valgt Swenn Poulsen. Vi
siger tak til Lind for hans indsats og ønsker
Swenn Poulsen velkommen i bladudvalget.

NY BRIDGELEDER
Kurt Olsen afløser

Knud Leth Rasmussen

Bridge-afdelingen
har fået ny leder. Knud
leth Rasmussen, der i en halv snes år har
været aktivt medlem af spilleudvalget
og i
de sidste fem år desuden en glimrende formand, har ønsket at trække sig tilbage. I
hans sted er valgt Kurt Olsen, Philips Radio,
som. allerede i flere år har deltaget i afdelingens ledelse.
Bridge-afdelingen
skal igen i år stå for det
praktiske
arrangement
af Philips sommerturnering. Den holdes i kantinen i Jenagade,
og vi regner med deltagelse af 112 par.
Vore bridgespillere
skal i april og maj deltage i to arrangementer.
Den 4. april spilles
hos Carlsberg en turnering,
hvortil er ind-
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