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HVOR BLIVER DEAF?
Kun PPR's generalforsamling

samlede i år ordentlig tilslutning

Der var mange tomme stole ved
PAP's, PPL's og Idrætsforeningens
generalforsamlinger i år. Hos PAP
deltog kun 12 af foreningens 230
medlemmer. Det samme antal møn-
strede PPL, der ialt har 135 med-
lemmer. Og af Idrætsforeningens
303 medlemmer indfandt kun 20 sig
til generalforsamlingen.
Hos PPR derimod var tilstrømnin-
gen til generalforsamlingen nær-
mest formidabel. Der mødte ialt
147 medlemmer, eller 46 '/o af det
samlede medlemsantal.
Hvad kan nu være forklaringen på
denne iøjnefaldende forskel? For at
få et godt råd, som de andre for-
eninger måske kunne høste fordel
af, har vi først spurgt PPR-forman-
den, W. Elkjær.
- Det er nok ikke bare bestyrelsens
indsats, der er baggrunden for vor
succes, siger Elkjær beskedent. -
Vi anstrenger os naturligvis i
PPR's bestyrelse for at gøre gene-
ralforsamlingen tillokkende for
medlemmerne. Det er der tradition
for inden for vor forening. Men så
stor tilslutning, som vi fik til vor
sidste generalforsamling, kunne
næppe opnås, hvis ikke vi brugte
offentliggørelsen af ferielotteriets
vindere som et ekstra trækplaster.
Men hvad siger nu formændene i
de andre foreninger? Hvad agter de
at gøre for at skabe større inter-
esse også for deres generalforsam-
linger?
- De fleste medlemmer plejer at
komme til generalforsamling for at
høre, om de har vundet i ferielot-
teriet, udtaler PAP-formanden, B.

Klemvig. Men i år havde vore med-
lemmer allerede inden generalfor-
samlingen kunnet se vinderlisterne,
og derfor udeblev mange. Til næ-
ste år vender vi tilbage til den
gamle tradition, ligesom vi har pla-
ner om at byde de fremmødte på
en let middag og en dans.
- Jeg tror, det bliver vanskeligt
at få mødeprocenten op ved PPL's
generalforsamlinger. Måske kunne
det lade sig ·gøre, hvis vi invite-
eede på middag og dans, fortæller
næstformanden, Eiler Nissen. Men
det har vi desværre ikke råd til.
Vore midler rækker kun til den år-
lige efterårsfest.
- I Idrætsforeningens bestyrelse
har vi drøftet mulighederne for at
arrangere en selskabelig sammen-
komst i forbindelse med general-
forsamlingen, siger formanden, V.
Nyberg. Men da der ikke er midler
til traktement af medlemmerne på
vort budget, må de selv betale - og
så daler interessen måske.

Måske der er menige medlemmer,
som har ideer eller konkrete for-
slag? "Philiskopet" formidler dem
gerne.

K08TSAGT
Velsignet er den gavn,
vi har af modgang!

Shakespeare.

Intet flyver hurtigere end
sladder.

Cicero.

JUBILÆUM I INSOTRAC

Chauffør Svend Førsterling, Inso-
trac AS/, fejrer torsdag den 1. april
sit 25 års jubilæum. På jubilæums-
dagen er der reception kl. 10-12 i
direktør R. Dahlins kontor, Strand-
Iodsvej 2 A.

NYE PRODUKTER

AUTORADIO MED "STATOMATIC":
Philips "Continent FMtI·autoradio er
nu blevet forsynet med "Statomatic"
eller AFC, der automatisk sørger for
fin-indstilling på FM·båndet.

I

SLANGEN SNURRER MED RUNDT:
Blandt finesserne ved denne Philips-
støvsuger er den lille "snurretop".
støvsugerslangen er monteret i. Ved
hjælp af den kan slangen dreje til
alle sider, uden at man behøver at
flytte selve støvsugeren. Det gør det
lettere for husmoderen, ikke mindst
når trappen skal støvsuges.
Støvsugeren startes og stoppes ved
hjælp af en fodkontakt, ligesom man
- som den unge dame på billedet -
blot ved et let tryk med foden kan
skifte mellem tre forskellige suge-
mundstykker - alt efter om man skal
støvsuge tæpper eller gulve eller suge
trevler op.
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GENVALG OG
NYVALG I
FORENINGERNE
Ved. PAP's, PPL's og Idrætsforenin-
gens generalforsamlinger, der alle
fandt sted i sidste halvdel af fe-
bruar, valgte medlemmerne een-
stemmigt de opstillede kandidater
til bestyrelsesposterne, ligesom de
afgåede bestyrelsesmedlemmer, der
ønskede genvalg, uden undtagelse
fik de fremmødtes fulde støtte.
Til PAP's bestyrelse genvalgtes så-
ledes næstformanden, Tage Møller,
og revisorerne Henning E. Hansen
og E. Malkær. Til erstatning for
kassereren, Viggo Jørgensen, der
ikke ønskede at fortsætte i besty-
relsen, valgtes Tue Christensen,
mens Egon Sørensen valgtes som
bestyrelsessuppleant i stedet for P.
Bergmann, der indtrådte i bestyrel-
sen, da I. Gonnsen forlod selskabet.
Ved PPL's generalforsamling blev
både formanden, B. Matthissen, og
kassereren, Jørgen Schmidt, gen-
valgt, mens K. Krog Andersen blev
valgt som foreningens første revi-
sorsuppleant. Til bestyrelsessupple-
ant valgtes John Langhoff, idet den
tidligere suppleant, Erik Jensen,
blev optaget i bestyrelsen, da Jør-
gen Jensen ønskede at trække sig
tilbage fra næstformandsposten.
Idrætsfolkene genvalgte Jesper
Poulsen som næstformand og Poul
Hansen og K. Haagensen som hen-
holdsvfs revisor og revisorsupple-
ant. Svend Blankholm blev valgt
som kasserer i stedet for O. Gu-
lev, der ikke ønskede at fortsætte.

Tysk bilist hørte over sin autoradio:

:::e_

STANDS - BILENS
HJUL ER IKKE
SPÆNDT FAST!
En tysk bilist, Gustav N6ding, fik
for nylig på en højst usædvanlig
måde at vide, at han svævede i den
største livsfare. Mens han kørte
fra Hamborg til Rendsborg, hørte
han pludselig en stemme over auto-
radioen sige: "Stands hurtigst mu-
ligt, hr. Niiding, hjuiene på Deres
vogn er ikke spændt fast."
Niiding holdt ind til siden og kunne
straks konstatere, at hjulene kun
sad løst fast på akselen. De kunne
være faldet af, hvad øjeblik det
skulle være. Mens han var i færd
med at spænde dem fast, standse-
de en politi-patruljevogn med hvi-
nende bremser, og en betjent
sprang ud af vognen. - Endelig

fandt vi Dem, råbte han, - møtrik-
kerne på Deres hjul er ikke spændt
fast.
Den dobbelte advarsel havde føl-
gende baggrund: Dagen før havde
bilisten sendt sin vogn til service-
eftersyn, og den var tilsyneladende
i orden, da han hentede den om
morgenen. Først da han var kørt,
opdagede man på værkstedet, at
man ikke var blevet helt færdig
med vognen, og at møtrikkerne ikke
var spændt fast. Værkføreren alar-
merede straks politi og radiofoni,
som begge gjorde, hvad der var
menneskeligt muligt for at finde bi-
listen. Ved et tilfælde havde de
heldet med sig næsten samtidigt.

SPORTEN
Håndbold:

TRE NYE SEJRE TIL
PHILlPS-PIGERNEI

Håndbold-pigerne fører med fire
points i Mesterrækken

Herrernes L-hold på vej op i Me-
sterrækken, og 2.-holdet er i fin
fremgang

Med endnu tre overbevisende sejre
- 11-2 over PB, 11-4 over AUB
og 23-2 over MLU - har Philips-
pigerne påny bevist, at de udgør
det stærkeste af de 12 hold, der
deltager i håndbold-turneringens
Mesterrække. De ligger nu klart i
spidsen med 16 points - fire points

foran deres nærmeste konkurrent,
SAS. Endnu har de dog en kamp
tilbage mod MIF, der indtil nu har
tabt alle sine kampe. lait har da-
merne i denne turnering scoret 103
mål, mens kun 23 er havnet i deres
eget net.
Herrernes 1.-hold, der spiller i A-
rækken, har slået BP med 30-13 og
DDSF med 17-10 og er dermed
kommet på andenpladsen med 14
points. På førstepladsen ligger
MLU med 16 points, og dette hold
vil automatisk rykke op i Mester-
rækken. Derefter skal Philips-spil-
lerne kæmpe mod bundholdet i Me-
sterrækken, DRFB, om retten til at
spille i den bedste række i næste
turnering. lait har herrernes 1.-hold

(fortsættes side 4)



GOD UVEN
MED TELEFONEN
Hosstående eksempler på mang-
lende telefon kultur, som er lånt
fra bladet "Kontakt", bringer vi med
god samvittighed.' De kunne aldrig
forekomme blandt Philips-medar-
bejdere - for det er naturligvis kun
de andre, der gør således!

KANTINE-FESTER
MEST POPULÆRE?
Det tyder PPR's undersøgelse på -

men kun hver femte besvarede de

udsendte spørgeskemaer

På PPR's generalforsamling bebu-
dede formanden, W. Elkjær, at man
ville foretage et rundspørge blandt
medlemmerne for at finde ud af,
hvordan disse helst ville have fa-
miliefesten til september arrange-
ret. Nu foreligger resultatet, og selv
om kun hvert femte af de udsendte
spørgeskemaer blev besvaret, har
foreningens bestyrelse i hvert fald
fået et indtryk af, hvad de mest
interesserede medlemmer mener.
Det ser ud til, at kantine-fester er
de mest populære! Af de 66, som
svarede på rundspørgen, gik ialt
42 ind for, at familiefesten skulle
holdes i kantinen i Jenagade, og
at det helst skulle være en lørdag.
Kun et par medlemmer vil hellere
feste om fredagen, og på hver af
de andre ugedage er der kun fal-
det een enkelt stemme.
De, der ikke stemte for, at festen
skulle afholdes i kantinen, men på
restaurant, pegede på mange for-
skellige-muligheder i så henseen-
de, spændende fra Mogenstrup Kro
til Ingeniørforeningen. Og blandt re-
staurations-tilhængerne stemte nøj-
agtig halvdelen på fredagen og den
anden halvdel på lørdagen, når ta-
len var om, hvilken ugedag der
skulle foretrækkes.

Ta'r det tid at finde
papirerne frem -
så lad bare røret ligge.

Det er komplet u nødvendte r
at tale ned i tragten:
det, De siger I

kan såmænd godt hø. es.
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Råb højt, når De taler
i telefon;
han i den anden ende
er måske døv.

Svar kun .. Hallo".
n år telefonen ri n g.er. Der.
er ingen grund til at plage
folk med nummer, navn
eller aldeling.

Kommer klartonen
ikke straks, så slå kraftigt
og længe på gaflen.

lad telefonen ringe et
par gange, inden De svarer -
så virker De optaget
og betydningsfuld.

Behold c igaretten i munden
eller smask hørligt
under samtalen - det virker
dødsmart.

Hvis telefonen ringer,
medens De taler med en
anden. så tag bare røret af
og læg det på bordet.

Han kan vente.
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SPORTEN

(fortsatfra side2)

scoret 165 mål, mens 111 er gået
ind hos dem.
2.-holdet, der en overgang syntes
på vej mod sidstepladsen i D-ræk-
ken, har i den senere tid vist me-
get stor fremgang. Det har vundet
17-9 over IBM og 15-12 over Haf-
nia, der er den stærkeste klub i
D-rækken. Vort 2.-hold har nu 6
points og en chance for at ende i
den øverste del af D-rækken, hvis
det slår HBI og Shell. lait har det
scoret 71 mål i turneringen, mens
de har måttet hente bolden 58
gange i deres egne netmasker.

SMC VANDT POKALEN IGEN
Har vundet tre gange, men mangler
endnu to for at få pokalen til ejen-
dom
Det kniber åbenbart for Philips-
skytterne at vænne'sig til at kon-
kurrere på udebane. Så spiller ner-
verne dem ofte et puds. Det gjorde
de også mandag den 22. februar på
Østerbro Stadions skydebane, hvor
de for femte gang mødte skytterne
fra SMC i en dyst om vandrepoka-
len, de to klubber har udsat i fæl-
lesskab. SMC vandt skydningen
med 949 points, mens Philips kun
opnåede 923 points.
Første gang de to klubber skød om
pokalen, gik Philips af med sejren.
De to følgende år vandt SMC, men
det fjerde år havde Philips igen
heldet med sig og hindrede dermed
SMC i at få pokalen til eje, hvilket
de havde gjort, hvis de havde vun-
det for tredie gang i træk. Nu går
pokalen til den af de to klubber,
der først tegner sig for sejr nr. 5.
Philips-skytterne håber allerede
næste år at kunne føje endnu en
til de to forrige, for da skyder man
igen på hjemmebane i Jenagade.

IVRIGE GYMNASTER
De kvindelige gymnaster er blevet
så glade for deres ugentlige mo-
tionstime på Sundparkens Skole i
Wittenberggade, at de ikke har spor
lyst til at holde op igen, når som-
mersæsonen begynder. Gymnastik-

ken skulle oprindelig slutte i marts,
men nu har damerne bestemt, at de
tager april måned med.

En rask gang gymnastik giver varme i
kroppen. De ihærdige motionister er
fra højre: Bent Pedersen, Bjarne .Jør-
gense n, Mogens Simonsen, William
Brinckmann, Knud E. Rasmussen, Olav
Ulsaker og Arne Fuglholt.

Når man har fået varmen, -spilles der
fodbold. Det er Flemming Morell, der
.er gået i luften for at heade bolden i
Arne Fuglholts mål. William Brinck-
mann (j stribet trøje) og P. Ingemann
folger spændt udviklingen.

KOM TIL TRÆNING pA
KLØVERMARKEN
Har De lyst til at deltage i kondi-
tionstræning på Kløvermarken?
Indbydelsen kommer fra fodboldaf-
delingens formand, Preben Laudrup,
som sammen med en lille ihærdig
skare medlemmer hver lørdag mor-
gen vinteren igennem har trodset
vejrguderne for at holde formen
vedlige, til forårets turneringer
sætter ind.

-
- Der er sikkert medlemmer fra an-
dre grene af Idrætsforeningen, som
har lyst til at være med, siger Pre-
ben Laudrup, - og det er de mere
end velkomne til. Vi træner på Klø-
vermarken hver lørdag morgen fra
kl. 8,30 til 10 og hver onsdag fra
arbejdstids ophør til kl. 18,30.

TO TREDIEPLADSER TIL
SKAKSPI LLERNE
Philips' to skakhold besatte hver
en 3.-plads i KFIU's holdturnermg,
som de deltog i for første gang i
flere år.
De seks 1.-holds-spillere blev nr.
3 i Mesterrækken. De spillede først
uafgjort 3-3 mod RIF, tabte der-
efter 2-4 til MIF, spillede igen uaf-
gjort 3-3 mod SAS og slog til slut
TIF med 5-1.
De fire spillere på Philips' 2.-hold,
der deltog i række II, sikrede sig
3.-pladsen i denne række. De tabte
først 1-3 til AUB, vandt så 3-1
over Codan og tabte påny 1-3 til
IT. I sidste kamp mod MIF opnåede
de 2'h points, mens MIF måtte
nøjes med 1'h points.

ERNST PEDERSEN BEDST
I ENKELTMANDS-BRIDGE
Poul Hansen, der efter femte om-
gang lå på førstepladsen i bridge-
afdelingens enkeltmands-turnering,
formåede ikke at bevare sin forer-
stilling. Den sidste spilleaften blev
han distanceret af Ernst Pedersen,
som blev vinder af pulje I med 607
points, og af Svend Høj. der blev
nr. 2 med 596 points. Poul Hansen
opnåede ialt 591 points. I pulje II
skete der ingen overraskelser. Den
blev som ventet vundet af Finn Gall
med 516 points med Ruth Rasmus-
sen på andenpladsen med 482
points. Inge Hansen besatte tredie-
pladsen med 477 points.
Nu koncentrerer bridgespillerne sig
om Philips-mesterskabs-turnerin-
gen, der spilles som en makkerpar-
turnering over ti aftener. Efter an-
den spilleaften fører parret B. Hen-
riksen - Svend Høj med 581 points,
mens Hans Erik Hansen og frue
ligger som nr. 2 med 566 points.
Det er første gang, dette par del-
tager i en makkerpar-turnering.

PHILIPS TRYK


