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De 80 deltagere i PAP's debataften i april valgte Grethe Visby til ordstyrer. Her er hun på vej tll
talerpulten, hvorfra hun styrede meningsudvekslingerne med fast hånd.

KVALIFICERER KVINDERNE
SIG TIL FORFREMMELSE?
Interessant debataften i personaleforeningen PAP, hvor medlemmerne også
diskuterede ændring af samarbejd'sformerne

- Hvor mange kvinder er HD'ere, og hvor
mange tager selv initiativet til en videre-
uddannelse efter ansættelsen, spurgte Grethe
Visby deltagerne i personaleforeningen PAP's
debataften den 8. apri I på Industrigården.
Grethe Visby dirigerede med fast hånd den
livlige debat, som også havde mange mand-
lige deltagere.
Spørgsmålet om uddannelse blev ikke direk-
te besvaret, men det blev sagt, at kvindelige
medarbejdere ikke bliver opmuntret eller op-
fordret til at gå i gang. En årsag er måske,
at cheferne ikke forventer, at kvinder er
interesserede i karriere, og så foreslår man
dem ikke til forfremmelse. Det var i øvrigt
en opfattelse, som flere gjorde gældende, at
handelsskole-uddannelse og sprogkundska-
ber undervurderes i forhold til uddannelser
med tal.

Familiemønstret en årsag til manglende
karriere
Der var almindelig enighed om, at baggrun-
den for kvindernes manglende karriere fin-

HOLDET UDTAGET TIL
NORDISK SPORTSSTÆVNE
Holdet, der skal repræsentere de danske
farver ved det nordiske Philips sportsstæv-
ne i Helsingfors fra 23. til 25. maj, er nu
udtaget.
De tolv på fodboldholdet bliver Torben Bach

(fortsættes på bagsiden)

des i det gældende familiemønster. Her er
kvinden tvunget til at begrænse sin arbejds-'
tid, mens manden kan knokle døgnet rundt,

(fortsættes side 2)

40 ÅRS JUBILÆUM

--
Søren Wang Hansen.

Fredag den 30. maj: Konstruktør Søren Wang
Hansen, Philips Elektronik-Systemer A/S.
Reception i Arhus-afdelingen kl. 10.30.

I 25 ÅRS JUBILÆUM

Sv. Loft.

Fredag den 16. maj: Fællestillidsmand Sv.
Loft, Philips Radio A/S. Reception kl. 10.30 i
mødelokale C, Jenagade.

pA OPDAGELSE I
SP's KULISSER

Læs artiklen side 2 om sales
promotion-afdelingen i Philips Radio

PHILIPS PICTURE GALLERY
VISES NU I KØBENHAVN
Kunstforeningen udstiller en international billedsamling, der bl. a. viser unge
kunstneres opfattelse af kendte musikværker

Philips medarbejdere kan glæde sig til en
spændende oplevelse i de næste uger: Phi-
lips Picture Gallery, der har hjemsted i Eind-

hoven, er udlånt til Philips kunstforening i
København og vil i de kommende uger være

(fortsættes side 3)

Det danske bidrag til "Philips Picture Gallery" præsenteres her af kunstforeningens formand, Arne
Echart (t. h.), og bestyrelsesmedlemmerne Edith Faurholt, Helen Jessen og Sv. Loft. Det er "Grøn-
ningen"s jubilæums-serigrafi, udført af professor Henning Damgård-Sørensen.



Dekoratør Ejvind Petersen hænger skilte op i prøvevinduet i dekorationsafdelingen og diskuterer tekst-
erne med sales promotionschef Allan Frederiksen.

PÅ OPDAGELSE I SP's KULISSER
Sales promotion-afdelingen i Philips Radio har introduceret en forårskampag-
ne, hvor forhandlerne selv sættes i gang med staffeli og pensel

SP - Sales promotion. Hvad gemmer der sig
bag dette begreb? Ordbogen siger "salgs-
fremmende foranstaltninger", og efter en
hyggelig snak med sales promotionschef Al-
lan Frederiksen står det helt klart, at det i
hvert fald i Philips Radio er temmeligt om-
fattende foranstaltninger.
- Sales promotionafdelingen er en kontakt-
funktion mellem selskabet og forhandlerne,
og vi sørger bI. a. for, at kundekredsen får
den rigtige information om vort omfattende
vareprogram, fortæller Allan Frederiksen.
-. Det sker f. eks. gennem vort blad "Philips
Forum", der udkommer 5-6 gange om året
med oplysninger om nye produkter og om
kommende kampagner og udstillinger. På
forhandlermøder, kurser og studierejser sør-
ger vi for, at forhandlerne og deres perso-
nale får 11 jourført deres viden om den tek-
niske udvikling og om brancheforhold. Vi
tager os også af forhandlerkataloget "Philips
Information", som mange sikkert kender fra
personalebuti kken.

Pynter 1.000-1.200 vinduer om året
Hvert år bistår vore fire dekoratører forhand-
lerne med 1.000 til 1.200 vinduespyntninger.
Dertil kommer bistand til lokale udstillinger
rundt i landet, og vi hjælper til, når nyind-
retning af butikker skal planlægges.
Vore kampagner er et kapitel for sig. Her i
foråret har vi introduceret en kampagne for
Philips transportable fritidsprogram. Vindu-
erne skal lyse af forår og få forbrugerne til
at drømme om herlige sommerglæder, hvor
vore apparater naturligvis er med i billedet.
For at gøre det spændende for forhandlerne
har vi foruden skilte med festlige vignetter af
tegneren Leon forsynet dem med et staffeli
og lærred samt pensler og farve. Meningen
er så, at de selv skal male noget på lær-
redet. Det hele udstilles i mindst tre uger.
Malerierne deltager derefter i en mindre
konkurrence, og det bedste bidrag belønnes
med et maleri af kunstneren Bjørn Knudsen.

Demonstrationsvægge for stereo og TV
Som hjælp til forhandlerne fremstiller vi
også demonstrationsvægge for såvel stereo-
udstyr som TV, og Philips-Iysskiltene, der
ses uden for mange radioforretninger, kom-
mer også fra vor afdeling, slutter Allan Fre-
deriksen denne gennemgang af de væsentlig-
ste af SP's funktioner.

Den bærende ide i forårs kampagnen er, at for-
handlerne selv skal fremstille et maleri til deres
vinduesuC:sti!ling for Philips transportable fritids-
program. Der er præmier til 25. Herover billedet,
hvormed sales promotion-afdelingen introducerede
kampagnen overfor forhandlerne.

Men går man derefter på besøg i SP's ku-
lisser nede ved siden af personalebutikken,
ser man der er mere at fortælle. Dekoratør
Ejvind Petersen, der er leder af dekorations-
tjenesten, er omgivet af skilte i stor mæng-
de. Der er klovne i pap, en giraf ~igger ned
på en fra en af de øverste reoler, der er
dekorationstæpper i metervis og podier til
udstillingsbrug. Midt i det hele er der et
skilt med en tegning af en dreng med sin
båndoptager. Han siger "Hej mor! Vil du
høre, hva' far sa' til, at jeg har malet hans
bil ... ?" Jo, det er interessant at gå på op-
dagelse i dekorationsafdelingen.

KONCERNOMSÆTNING
pA 57 MILLIARDER
Den internationale Philips-koncerns omsæt-
ning nåede i 1974 op på 57 milliarder kroner
- en stigning på 12 procent i forhold til
året forud.

NY VICE-PRÆSIDENT
Dr. N. Rodenburg, 56, blev på generalfor-
samlingen i N. V. Philips' Gloeilampenfabrie-
ken den 24. april udnævnt til vice-præsident
og medlem af koncernens præsidium med
virkning fra 1. maj.
Forud for sin indtræden i koncernledelsen
for tre år siden var dr. Rodenburg chef for
telekommunikationsområdet.

KVALIFICERER KVINDERNE
SIG TIL FORFREMMELSE?

(fortsat fra side l'

hvis han vil det. Det er sjældent, at kvinder
kan tage overarbejde og f. eks. deltage i for-
retningsrejser.
Såvel efter den indledende debat som efter
gruppearbejde og afsluttende plenarmøde
stod spørgsmålet stadig åbent, om kvinderne
generelt har samme adgang som mændene
til at kvalificere sig til forfremmelser.

Større medindflydelse ned i organisationen
Næste punkt på dagsordenen var nye sam-
arbejdsformer. Foreningens formand, Alfredo
Pedini, redegjorde for et forslag, han havde
udarbejdet, og som skulle give større med-
indflydelse længere ned i organisationen
end nu.
Der eksisterer i dag et Fællesråd, beståen-
de af formændene for de fem personale-
foreninger, som, når de ønsker det, kan have
samråd med direktionen om sager af generel
karakter, som f.eks pension.
Men til at tage sig af sager af mere dag-
ligdags karakter foreslog Pedini, at medar-
bejderne i de forskellige bifirmaer sammen
med personaleforeningerne tager initiativ til
oprettelse af lokale samarbejdsudvalg. For
PAP-medlemmernes vedkommende skulle der
f. eks. dannes udvalg i Philips Lampe, i
Philips Elektronik-Systemer og i Hovedsel-
skabet, hvor repræsentanter for de ansatte
med jævne mellemrum kunne mødes med
den lokale ledelse.
Der var almindelig tilslutning til Pedini's for-
slag. Forsamlingen henstillede til bestyrel-
sen at udarbejde et detaljeret forslag om
oprettelse af lokale samarbejdsudvalg.

Sommertid hele året?
Der var mange andre emner til debat. Nogle
ønskede fuld flextid for at kunne opnå hele
fridage, og der blev fremsat ønske om "som-
mertid" hele året rundt.
Flere deltagere i debatten fandt også, at der
blev givet for lidt information om kursus-
virksomheden hos Philips. Derved afskar
man måske nogle fra at tage initiativ til selv
at melde sig.

PAP-formand Alfredo Pedini forærede pibe, ciga-
rer og cigaretter til Anny Juul, Hanne Mølgaard,
Elsa Vachal og Lisbeth Lauridsen, fordi de med
deres læserbreve i .Philiskopet" havde startet
kvindedebatten hos Philips. Gaven var dog af
chokolade.



NYT MEDLEM AF
PHILIPS BESTYRELSE
Direktør Svend Rasmussen - tidligere Jern-
og Metalindustrien - indtræder i stedet for
direktør N. B. Sommerfeldt

På generalforsamlingen· i Philips Industri og
Handels A/S den 21. april udtrådte direktør
N. B. Sommerfeldt af selskabets bestyrelse,
som han da havde været medlem af i 38 år.
I hans sted blev direktør Svend Rasmussen
- indtil 1. maj i år direktør for Sammenslut-
ningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og
Metalindustrien i Danmark - indvalgt i be-
styrelsen, som herefter består af direktører-
ne S. A. Windelin (formand), Egon Hansen
(næstformand) og H. Bertelsen samt tillids-
mand, smed John Jensen, afdelingschef A.
Pedini, direktør Svend Rasmussen og civil-
ingeniør Haldor Topsøe.

7-tallet
HVAD BETYDER DET?
Mange har undret sig over hvad ,,7-tallet"
egentlig betyder. .Philiskopet" har derfor
bladret i Nudansk Ordbog og bringer her
den rigtige forklaring: ,,7-tallet er et redskab,
bestående af en bøjet jern krog, som klunsere
bruger til at rode i skarnkasser med".
Her bringer vi nogle eksempler på, hvad" 7-
tallet" har hentet frem i den sidste måned:

Stereo-kassette N 2407 med 2 højttalere
type 22 RH 412, brugt i kortere tid, sælges
for kr. 1.100,-. P. Larsen, Industri og Forsk-
ning, lokal 269.

Barneseng købes. J. Malmros, Jenagade,
lokal 697.

Løkken - Vesterhavet. Sommerhus med plads
til 2 voksne og 2 børn udlejes. E. Laursen,
AVS, lokal 504.

Fritidshus i Vendsyssel ved Vesterhavet til
leje i maj, juni og september. Myresjii -
type zoo med stråtag, 5 sengepladser. F. V.
Palsmar, Electrologica, lokal 463.

Barnestol til bil købes. Conny Tøttrup, Jena-
gade, lokal 696.

25 liter vinballoner ml prop til salg. Tjek-
kisk og østtysk fabrikat. Pris kr. 20 pr. stk.
S. Williams, Philips Radio, lokal 645.

Brugt netkravlegård købes. Else Merete Pe-
dersen, HB, lokal 291.

En damecykel købes. Stand underordnet.
Martinus Andersen, Hovedselskabet, lokal
253.

En dobbelt stålvask med vandlås 75 kr., en
enkelt stålvask uf vandlås 25 kr., og 6 stald-
vinduer for højeste bud. Malkær, Hoved-
selskabet, lokal 292.

ÆNDRING I BLADUDVALGET
Henning Petersen, den nyvalgte formand for
personaleforeningen PPR, overtager også
Conrad W. Brinckmanns plads i bladudvalget.
Vi siger tak til Brinckmann for hans ind-
sats og byder Henning Petersen velkommen.

FRITJOF OLSENS 40 ARS JUBILÆUM: Et stort
fremmøde viste, at det var en populær jubilar, der
tirsdag den 8. april blev hyldet på Philips Cen-
trallager efter 40 år i koncernens tjeneste. Først
blandt gratulanterne var Ove Beyer, der på kol-
legers og medarbejderes vegne overrakte lager-
chef Fritjof Olsen et dejligt armbåndsur. De er
(herover) omgiver af jubilarens frue samt A. Echart
og G. Dyrstad. Med i gaven var også en læder-
rnappe, som Fritjof Olsen (til I højre) viser til
bI. a. personaleforeningens formand, Alfred Sieben.

BIBLIOTEKET FORTSÆTTER
Fabriksbiblioteket, der blev etableret på for-
søgsbasis for et års tid siden, fortsætter
uændret indtil efteråret. Til den tid indskræn-
kes bogudvalget til at omfatte omkring 500
bind, men ·fra samme tid får Jenagade-om-
rådet besøg af en biblioteksbus i to timer en
gang ugentlig. Denne bus har et meget stør-
re udvalg.
- Udlånet i Jenagade har været lidt dalende
i den senere tid, fortæller William, der er
biblioteksstuderende og den ene af dem,
som er til rådighed for de ansatte mandag,
tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 11 til 13
for bestillinger og besvarelse af spørgsmål.
- Skal der være basis for en fortsættelse
her, må interessen være rimelig stor. Så
vil I fortsat have fabriksbiblioteket, må I
vise det fornøden interesse, slutter William.

SLUT MED BANDSALAT: Siden Philips for 12 år
siden introducerede kassettesystemet, har man ar-
bejdet på at forbedre båndføringen og undgå bånd-
stop og deraf følgende båndsalat. Resultatet er et
nyt system .Ftoattnq Foil Security". Det er meget
enkelt i opbygning og virkemåde: To stykker af en
speciel bølgeformet folie trykker fra hver sin side
på båndet og sikrer derved, at båndet løber fuld-
stændigt jævnt. Samtidig med denne nyhed brin-
ger Philips Service et mellemklasse-bånd, Super
Hi-Ferro, på det danske marked.

TAK
Hjertelig tak til alle, som på min 40 års
jubilæumsdag glædede mig med gaver, blom-
ster og hilsener. Fritjof Olsen.

En hjertelig tak til alle kolleger og medarbej-
dere, der var med til at gøre min sidste ar-
bejdsdag på Philips til et helt uforglemmeligt
minde. J. Grunnet.

PHILIPS PICTURE GALLERY
(fortsat fra side 1)

udstillet på Industrigården og i Jenagade.
Philips Picture Gallery er opbygget af to
grupper billeder. Hovedparten er lærreder,
der er udført af unge, internationalt kendte
kunstnere, som Philips har inviteret til at
belyse, hvordan de opfatter en musikalsk
komposition. F. eks. skildrer Manfred Gross-
mann hvordan han opfatter Håndel's "Water
Music".
En mindre gruppe billeder viser, hvorledes
kunstnere af forskellige nationaliteter har
hentet inspiration fra nogle af Philips' vidt-
spændende produktområder, f.eks. elektro-
niske komponenter.

Dansk bidrag til udstillingen
Når udstillingen kommer til Danmark, består
den af 30 kunstværker. Og dertil føjer kunst-
foreningen yderligere et bidrag. Det er pro-
fessor Henning Damgård-Sørensens jubilæ-
ums-serigrafi, som er udført i anledning af
"Grønningen"s 60 års jubilæum.
Udstillingen blev ophængt i repræsentations-
lokalerne på Industrigården i slutningen af
april, og her er der fri adgang hver dag fra
kl. 8-16 indtil torsdag den 15. maj. Fra tirs-
dag den 20. maj til fredag den 6. juni vises
udstillingen i kantinen i Jenagade.



PHILIPS ELAPPARAT
pA FORARSMESSE
Philips Elapparat præsenterede i begyndel-
sen af april hele sit forårsprogram. Det ske-
te på den store indkøbsmesse "Sean-Fair" i
Bella Centret. Der var nyheder på alle fron-
ter, bI. a. to nye ladyshavere, en ny hair-
styler, to nye varme-ventilatorer og Infraphil
i nyt design.

Stilhed før stormen. Personalet på Philips-standen
slapper af over en kop morgenkaffe, før kunderne
lukkes ind i Bella Centret. Fra venstre Per Ander-
sen, Kurt Jensen, Hans Bang, C. O. Hessellund
og Axel Barre. Grethe Nielsen skænker kaffen.

Blandt de mange nyheder var en letvægts hair-
styler beregnet til rejsebrug. Den har den store
fordel, at den også kan benyttes under sydlige
himmelstrøg, hvor der tit kun er 110 Volt. Vej-
ledende forbrugerpris kr. 188.

En anden af nyhederne er en batterishaver i
"håndrigtigt", design. Den præsenteres her af Hans
Bang. Vejledende forbruqerpris kr. 178.

PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS Als
Prags Boulevard 80, 2300 København S

Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)

og Henning Bjerno
Lay-out:

Steen Poulsen
Bladudvalg :

John Jensen, Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs,
P. Laudrup, Sv. Loft, V. K. Nyberg, Vilhelm

Nygaard, Henning Petersen, Swenn Poulsen og
Knud Leth Rasmussen.

Næste nummer udkommer
torsdag den 19. juni.

Stof må være redaktionen i hænde senest
mandag den 2. juni.

SPORTEN SPORTEN
HOLDET UDTAGET TIL
NORDISK SPORTSSTÆVNE

(fortsat fra forsiden)

Sørensen, Finn Lihsmann, Conrad Brinck-
mann, Robert Jensen, Verner Jørgensen,
Preben .Jensen, Carsten Brohus, Erling Kjær,
Per Jensen, Knud Nordestgård, Kent Han-
sen og Ove Sørensene
De fem bowling damer, der kvalificerede sig,
er: Elly Olsen, Bente "Molly" Lund, Minna
Møller, Else Hansen og Karen Petersen.
Orientering:;løberne, der skal finde vej gen-
nem det finske terræn er Anny Juul Zacher,
Mona Poulsen, Kjeld Moselund, Peter Skov'
og Preben Hjorth.
Torsdag cl:,~ 22. maj er der afgang fra Ka-
strup lufthavn. Turen går først til Stockholm,
hvor det danske hold mødes med de norske
og svenske deltagere i sportsstævnet. Fra
Stockholm sejler så alle tre hold samlet til
Helsingfors.

PARMESTERSKABET
I BRiDGE 1975
Lige ti I det sidste var der spænding om,
hvem der vandt parmesterskabet i bridge.
Ruth Jespersen og Karen Larsen, der før sid-
ste spilleaften lå på førstepladsen med 11
points forspring, sikrede sig mesterskabet
ved at bi ive topscorere og sluttede med 608
points foran Fritjof og Birthe Olsen, der fik
585 points og Finn og Ulla Gall, der besatte
tredjepladsen med 580 points.
B-række" ;':ev suverænt vundet af Sv. og
Ruth Rasmussen med Kurt Olsen/Betzy Riis-
bro og Solveig og Børge Esbensen på anden-
og tredjepladsen.
Philips er igen i år vært for KFIU's sommer-
turnering, som er en af de store bridge-
begivenheder. Bridgeafdelingen glæder sig
til at se mange Philips-medarbejdere som
deltagere i turneringen, der også har man-
ge deltagere fra andre klubber i unionen.
Yderligere oplysninger fås hos undertegnede
på lokal 664 i Jenagade.

Kurt Olsen.

SPÆNDENDE SLUTSPURT
FOR ORIENTERINGSLØBERNE
Sidste afdeling af udtagelsesløbene til stæv-
net i Helsingfors blev afviklet lørdag den
22. marts i Tegnstrup Hegn ved Helsingør.'
Løbet var et KFI U-løb arrangeret af Stats-
anstaiten for Livsforsikring. Det var kun her-
rerne, n'lr skulle løbe dette løb, idet damer-
nes udtagelse var overstået. Der var lagt op
til en spændende dyst, da der ved- dette sid-
ste løb kunne ske forskydninger i række-
følqen.
Løbets længde var ca. 7,2 km og var et re-
lativt svært løb i et vanskeligt terræn. Af
resultatorne fra løbet skal nævnes, at Kjeld
Moselu-d som bedste Philips-deltager pla-
ceredtl"'sig på en tredjeplads med tiden
1.23,00.
Point-stillingen for holdet til Nordisk Sports-
stævne -blev herefter: Anny Juul Zacher,

Trykkeriet, 400 points, Mona Poulsen, afd.
PP, 391 points, Kjeld Moselund, direktionen,
383 points, Preben Hjorth, afd. CDR, 379
points og Peter Skov, Medico, 374 points.
Maksimumpoints var 400.

Flemming Christensen.

BENNY FREDERIKSEN
BLEV MESTERSKYTTE
Skytteafdelingen var på besøg hos SAS den
22. april, hvor vi desværre måtte gå hjem
med endnu et nederlag.
Ved samme stævne afholdt vi vort Philips-
mesterskab på 15 m.
Benny Frederiksen løb igen i år af med me-
sterskabet og pokalen, medens Allan Frede-
riksen blev nr. 2. I begynderklassen besatte
Kurt Bøje førstepladsen.
Vi gør nu klar til at rykke udendørs på 200
m og håber at se skytterne på Kalvebod fra
onsdag den 7. maj.

John Langhoff.

ET GODT IDRÆTSAR
1974 blevet ualmindeligt godt idrætsår, ud-
talte formanden for idrætsforeningen, Pre-
ben Laudrup, ved foreningens generalfor-
samling den 21. marts.
Laudrup indledte med at rette en tak til
afdelingslederne for deres fortræffelige ind-
sats i det forløbne år. Derefter blev årets
mest markante sportsbegivenheder trukket
frem. Den store Radioade, som blev afholdt
i Struer den 22. juni var et fint tilrettelagt
sportsstævne med mange deltagere og en
idrætsbegivenhed, som man vil forsøge at
gentage i 1975. Philips sommerturnering for
bridgespilIere blev også en succes. Den er
en af de største og mest populære af sin art.
BridgeaJdelingen har også turneret mod et
hold fra Philips i Norrk6ping. Turneringen
fik en fin afslutning med en dejlig aften på
Wivex.

Ny afdeling i idrætsforeningen
Den 21. august blev en ny afdeling holdt over
dåben. Det er orienteringsafdelingen, hvor
Flemming Christensen, Jenagade, blev af-
delingsleder.
Laudrup omtalte ligeledes adskillelsen af
billard- og bordtennis-afdelingen. Det er nu
selvstændige afdelinger med henholdsvis
Pehr Olsen og Henning Petersen, begge Je-
nagade, som afdelingsledere.
Billardspillerne 'har i årets løb fået to helt
nye borde til rådighed i lokalerne i Jenaga- -
de, og bordtennis-spillerne vil indenfor over-
skuelig fremtid få lokaler umiddelbart i for-
længelse af billard-lokalerne.
Som næstformand i idrætsforeningen ny-
valgtes Kirsten Hansen, og der var gen-
valg af B. Frandsen som kasserer, A. Pedini
som revisor og Børge Larsen som revisor-
suppleant.
Ved den efterfølgende spisning deltog 65
medlemmer, som blev trakteret med en Jap-
senplatte, og efter middagen var der fri ud-
foldelse på dansegulvet.

PHILIPS TRYK


