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I 8 grupper udarbejdede deltagerne forslag til de nye lokaler til kanalvælgerproduktionen i Philips Radio.60 MEDARBEJDERE UDARBEJDERPLANER
Inden 15. september
skal forslag om ny-
indretning af lager- og
produktionslokaler
på kanalvælgerfabrik-
ken være udarbejdet

_og-godkendt Overingeniør S. Janlev lagde problemerne frem for samtlige møde-
deltagere den 11. august.

Mere end 60 medarbejdere fra produktions-
afdelingerne i Philips Radio, som tidligt på
året deltog i et kursus i organisationsudvik-
Iing, er sat på en interessant opgave. De
skal udarbejde planer for indretning af nye
lager- og produktionslokaler.
Når opgaven er lagt hen til kursusdeltager-
ne, er det bI. a., fordi flere har ønsket at
komme til at arbejde med aktuelle proble-

Se Sporten side 3.

FODBOLDEN RULLER
ATTER HOS PHILIPS

mer og foreslå løsninger, efter at de nu har
dygtiggjort sig gennem arbejdet med mere
konstruerede øvelsesopgaver.
Det er udvidelser og omflytninger, der dan-
ner baggrund for den aktuelle opgave, som

(fortsættes side 2)

I

ET NYT TRÆK I ODENSES BYBILLEDE: For et
par dage "s iden tændtes et nyt Philips-skilt på
Flakhaven - rådhuspladsen i Odense. Lige som på
tilsvarende skilte i Ålborg og Århus samt Råd-
huspladsen i København virker det på den måde,
at 23 hvide striber tænder nedefra og opefter. Der-
på lyser de 1 meter høje gule Philips-bogstaver,
og til sidst viser det blå Philips-bomærke sig.
Neonskiltet, der styres elektronisk, er 7 meter
bredt og fire meter højt.

PSYKOLOG TIL
PHILIPS RADIO

I forbindelse med organisationsudviklingen i
Philips Radio AIS er der sluttet aftale med
Teknologisk Institut om konsulentbistand.
Instituttet har udpeget cand. psych. Peter
Schreiner, der allerede var i aktivitet som le-
der af en konference på Rungstedgaard 7.-9.
august, hvor 16 medarbejdere i produktions-
sektoren diskuterede forskellige principper
og muligheder for moderne organisations-
udvikling.
.Philtskopet" vil senere vende tilbage til ar-
bejdet med organisationsudvikling i Philips
Radio AIS.

S-LAGER NR. 4 - I ALBORG
Nu får også de nordjyske forhandlere og
teknikere mulighed for at gå på indkøb i et
moderne supermarked for radio- og TV-
branchen. Den 30. juni åbnedes Philips' fjer-
de S-lager. Det er placeret på Mineralvej 13
i Alborg, nær ved limfjordstunnelen. Den
daglige leder af S-lageret er Ejnar Madsen.
I et tilknyttet serviceværksted arbejder Leif
Erichsen og Bent Nielsen, der også med en
servicevogn tager sig af reparation og ser-
vice på køleskabe og vaskemaskiner i det
nordjyske område.

PHILIPS-DOMICIL I ÅRHUS
De fire århusianske Philips-virksomheder samles under et tag på Graham Bells Vej

For nogle måneder siden flyttede de oden- Indflytningen er allerede i fuld gang i den ny-
seanske Philips-virksomheder sammen i en opførte ejendom på Graham Bellsvej 7 i det
bygning på Østerbro i Odense og fik her lyse nye "Industricenter Arhus Nord". Det er et
og tiltalende forhold at arbejde under. Nu får helt nyt industrikvarter, beliggende i Skejby
også de århusianske Philips-afdelinger et fæl- ca. 5 km nord for Arhus' centrum.
les domicil. (fortsættes side 2)

Det nye Philips-domicil i Århus, hvor Philips Lampe, Philips-Electrologica, Dansk Røntgen-
Teknik og Repax tår til huse.
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omfatter bygning A og B midt i Jenagade-
området. De skal nu udelukkende danne
ramme om kanalvælgerproduktionen og den-
nes hjælpeafdelinger. Første etape af om-
bygningen berører stueetagen, hvor produk-
tionslager og varekontrol placeres, samt
førstesalen, der skal indrettes som produk-
tionslokale.
Fabriksiedeisen indbød kursusdeltagerne til
at tage fat på løsningen tirsdag den 11.
august. Interessen var så stor, at praktisk
talt alle mødte. Efter at overingeniør S. Jan-
lev havde lagt aftenens opgave - et lay-out
for stueetagen - på bordet, gav afdelings-
chef O. Topp de konkrete oplysninger om
størrelse, lagerprocedure og antal beskæf-
tigede. Derpå arbejdede otte grupper intenst
i to timer. Efter fremlæggelse af gruppe-
resuitaterne, valgtes en arbejdsgruppe på ti
personer, der skal samarbejde forslagene
og hurtigst rnuliqt fremlægge et fælles re-
sultat, der kan tiltrædes af samtlige del-
tagere.
En uge efter det første møde samledes de
ca. 60 medarbejdere igen. Denne gang var
det produktionslokalet på første sal, der blev
diskuteret. Begge forslag er nu til diskus-
sion i arbejdsgrupperne. Inden 15. septem-
ber skal arbejdet være tilendebragt og god-
kendt, så håndværkerne kan komme i gang.

Vi har spurgt en af deltagerne, overværk-
fører H. Helsfeldt, der tillige er indvalgt i
arbejdsgruppen, om hans syn på den nye
arbejdsprocedure:
- Jeg tror, at det er en god vej til at nå et
resuliat. Det er i hvert tilfælde tilfredsstil-
lende, at vi er mere end 60 medarbejdere
på forskellige niveauer, der har kunnet give
vor mening til kende og dermed fået ind-
flydelse på det endelige resultat. Det er efter
min mening en god arbejdsform, at mange er
med til at give ideer, som en mindre gruppe
så kan arbejde med i detailler, for så ende-
lig at lade hele gruppen deltage i den ende-
lige udformning. Jeg er absolut meget opti-
mistisk!

ÅRHUS-DOMICIL
(fortsat fra side 1)

Bygningen er lejet af Philips, men skrædder-
syet til vort behov. Den rummer næsten 3.000
etagemeter og er opført på en 10.000 kva-
dratmeter stor grund, hvoraf yderligere ca.
2.000 kvadratmeter kan bebygges. Der er så-
ledes taget højde for det stigende pladsbehov
i de kommende år.
Når indflytningen i løbet af september er
overstået, vil bygningen rumme Århus-afde-
lingerne af Philips Lampe AIS, Dansk Rønt-
gen-Teknik Af S, Repax AIS og Philips-Elec-
trologica AfS. Philips Lampe får salgsafde-
ling og demonstrationslokale i stueetagen,
hvor også Repax' S-lager og værksted samt
værksteder for DRT og Philips-Electrologica
placeres.
En stor lagerhal går gennem hele bygningens
højde og har meget fine tilkørselsmuligheder
med moderne ramper. På første sal vil Dansk
Røntgen-Teknik og Philips-Electrologica få
kontorer og demonstrationslokaler, ligesom
husets fælles kantine og lægeværelse m. v.
er placeret her.

I

Underdirektør Hans H. Olsen fik på sin 25 års jubilæumsdag den 16. juni
blandt et væld af gaver også en cykel. Det var Fællesklubben i Jenagade, der
lykønskede på denne måde, og under stor jubel sendte fællestillidsmand Sv.
Loft jubilaren ud på en æresrunde (billedet herover). I spidsen for de mange
receptionsgæster mødte direktionens medlemmer, direktør Max Poulsen, direk-
tør Egon Hansen og direktør S. A. Windelin, der på billedet herunder står
sammen med jubilaren og hans frue. På det lille billede nederst til venstre
beundrer Hans H. Olsens frue gaven fra Philips i Eindhoven, et smukt hol-
landsk ur, der blev overrakt af dr. M. van Dijke. På billedet ved siden af ses
nogle af Idrætsforeningens medlemmer, der med flag, transparent, diverse le-
gemsøvelser og sang hædrede jubilaren, der for ikke så mange år siden var
en af foreningens meget aktive fodboldspillere. Som et a propos hertil var
personaleforeningens gave en fodbold - indholdet var ikke luft, men fem rare
flasker.

---------------------------------------- ---
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sken i Philips Radio, frk.
persen, har sikret sig pi-
om hun kort forinden var
ruet" med af PPR-formand
nsleth, der bad om at få
fyldt op med penge. Hun

re lov at beholde både
og pistol foruden Gustav
mlede værker, som var en

a kollegerne. Blandt de
ratulanter ses herover to
Jespersens mest trofaste
, underdirektørerne Hans

(til venstre) og C. Her-
er lykønsker med 25 års
som fejredes den 31. juli.

På sin 40 års jubilæumsdag den 17. august blev repræsentant Th. Lunnet hyl-
det hjerteligt af såvel forhandlere som Philips-kolleger. På billedet herover er
jubilaren (i midten) omgivet af de øvrige repræsentanter i Philips Radio, (fra
venstre) C. O. Hessellund, John Lindhardt, Axel Søeborg, Preben Bille, Mogens
Sillasen og salgschef P. Nicolaisen, der overrakte gaven fra kollegerne, et arm-
båndsur i guld og pibe i etui. På det lille billede herunder til venstre lykønsker
underdirektør J. Skelbæk, og til højre gratulerer personaleforeningsformand
Erik Hornsleth med en flaske whisky.

Erik Skaaning modtog under sit 25
års jubilæum på Brostykkevej den
2. juli tydelige beviser på, at han
ikke er glemt af sine kolleger på
Amager. Og for at han heller ikke
skulle glemme dem, overrakte V.
Falck ham figuren "To Amager-
piger" som en gave fra Værksteds-
funktionærerne. Blandt de øvrige
gaver var en taske fra damerne på
Brostykkevej, en Philishave fra da-
merne i KK og VK i Jenagade og
et armbåndsur i guld fra kolleger
blandt funktionærerne. KK, hvor
Skaaning er mester, var smukt pyn-
tet, og her fik jubilaren af Børge
Josefsen overrakt en Ronsan light-
er som gave fra medarbejderne.

/
SPORTEN

FODBOLDEN RULLER
ATTER HOS PHILIPS
Der findes meget fine fodbold-traditioner hos
Philips, som for år tilbage placerede sig
pænt i mange firmaturneringer. I de senere
år har fodboldafdelingen dog ligget stille,
fordi interessen tilsyneladende var meget
lille. .
Men nu genopstår fodboldafdelingen, og der
trænes hver onsdag kl. 16.30 på Kløvermar-
ken. Omklædningen sker hos Philips Radio i
Jenagade.
De meget ivrige spillere kan tillige deltage i
motionsafdelingens løbetræning, som foregår
samme tid og sted på mandage og torsdage.
Det bliver ikke muligt at deltage i turnerings-
kampe før til foråret, men der er arrangeret
træningskampe allerede i dette efterår.
Har De lyst til at være med, kan De henven-
de Dem til Niels Larsen, lokal 304, eller
Kent Hansen, lokal 351, i Philips-Electrolo-
gica. Kontingentet, der er bindende for et år,
er på 5 kr. pr. måned.
(Billedet på forsiden viser veteran-målman-
den A. Pedini i aktion.)

MAX ANDREASSEN BLEV
PHILIPS-MESTER I SKAK
Philips-mesterskabet i skak blev i år vundet
af Max Andreassen, endda uden tabspartier.
Der var tolv deltagere ved turneringen, men
nogle t'aldt fra undervejs, hvilket var med
til at tage lidt af spændingen af konkurren-
cen. Turneringens nr. 2 blev Erik Fagerstrøm
og nr. 3 E. Hauerberg. .
I foråret var Philips vært for -en KFIU-
enkeltmandsturnering. I mesterklassen fik
Philips en 2. plads ved' Max Andreassen. J.
Lundgren vandt helt suverænt 3. klasse med
maximumpoints 7.

Nye spillere, der har lyst til at deltage i den
kommende sæson, kan henvende sig til un-
dertegnede på lokal 508. Skakafdelingen
indleder efterårets spilleaftener torsdag den
10. september, og der spilles hver anden
torsdag aften.

E. Hauerberg

TRÆNING pA KLØVERMARKEN
TIL EREMITAGELØBET 1970
Søndag den 20. september kl. 11 starter
årets Eremitageløb. Det er igen i år Køben-
havns Idræts Forening, Københavns Ski klub
og Dagbladet B.T., som inviterer til dette
konditionr løb, der skal lokke så mange som
muligt til at bringe sig selv i god fysisk
form.
Løbet er på 14 km - to kilometer længere
end sidste år - og ingen kan løbe denne
strækning uden træning. Der skal gøres et
grundigt forarbejde, hvis man vil være med.
Derfor indbyder Philips Idrætsforening til
fællestræning. Alle - også ikke-medlemmer
- kan blot møde på Kløvermarken mandage
og torsdage kl. 16.45.
Motion er sundt. Det er ikke den hurtigste
slankekur, men den sikreste. Forbruger man
f. eks. 100 kalorier ekstra om dagen, vi·1man
i løbet af et år have tabt seks kilo fedt. (Det
er det, der har sat sig på hofterne og ma-
ven). Og motion giver ikke blot et bedre
udseende, men først og fremmest større vel-
være. Derfor: Løb medl
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PHILIPS VISER
BREDDEN I
SIT PROGRAM
Med Danmarks Radio og radiobranchen som
arrangører indledes den nye sæson med
publikumsudstillinger i Marselisborghallen i
Arhus fra onsdag den 9. til søndag den 13.
september og i Fyens Forum fra torsdag den
17. til søndag den 20. september.
Philips Radio er naturligvis også med på ud-
stillingen, der vil give de besøgende et godt
indtryk af, hvor imponerende bredden er i
Philips sæsonprogram.

SERVICE PÅ TV
Repax i Herlev har etableret en kørende ser-
vice for fjernsyn, idet specielt introduktionen
af farve-TV har nødvendiggjort en udvidet
støtte til forhandlerne. Den kørende tekniker,
V. Mørkøw. er blevet udstyret med en vogn
med det nødvendige udstyr.
Denne ordning får også praktisk betydning
for Philips-medarbejderne i det stor-køben-
havnske område. Philips Radio ønsker at
sikre sig, at de TV-modtagere, der leveres
gennem personalebutikken fungerer 100 pro-
cent tilfredsstillende. Man kan derfor rekvi-
rere besøg af Mørkøw, som foretager even-
tuelle finjusteringer og som tillige instruerer
i apparatets brug. Dette besøg er gratis på
samme måde som eventuelle reparationer i
garantitiden er det. Efter udløbet af garanti-
tiden - som pr. 1/8-1969 blev udvidet fra 6 til
12 måneder - vil service blive debiteret til
nettopris.
Servicebesøget, som fortrinsvis må finde
sted i arbejdstiden, rekvireres hos Repax i
Herlev, telefon 91 7066. Det kan dog også
bestilles i personalebutikken, men der vil da
opstå en dags forsinkelse.
For de øvrige produkter fra Philips Radio
sker der ingen ændringer. De skal som hid-
til indleveres til reparation gennem perso-
nalebutikken i Jenagade.

Med oscilloskop og værktøjskasse er V. Mørkøw,
Repax, på vej til TV-service hos en Philips-familie.

I

OTTE SVENDE OG NI NYE LÆRLINGE: Samtidig med at otte lærlinge fuldendte deres uddannelse og
fik svendebrev, startede et nyt kuld pr. 1. august. På det øverste billede ses de nye lærlinge, som de
første dage var på introduktionskursus. Her præsenterer salgschef P. Nicolaisen i demonstrationslokalet
i Philips Radio Als Compact Cassette systemet for (fra venstre) radiomekanikerlærlingene Jørgen
Krogh Hansen, Torben Rentzius Johansen og Peter Petersen, elektronikmekanikerlærling Stig Christen-
sen, Nfg (= ny faglig grunduddannelse)-eleverne Allan Smith og Jonna Plutzek, kontorlærlingene
Susanne Hansen og Lotte Munkholm Sørensen. Den tredie kontorlærling, "Anne Marie Jessen, er ikke
med på billede!. Bag lærlingene undervisningsleder, ingeniør H. Krebs. Derunder de nyudlærte : (fra
venstre) elektronikmekaniker Søren Mortensen, radiomekanikerne Søren Cortsen, Chr. Feddersen, Jan
Dvorazek, Svend Aage Petersen, Jørgen Scharnovsky og Keld Olesen samt værktøjsrnaqer Torben Scott
Nielsen.

PERSONALEBUTIKKEN
Personalebutikkens daglige leder, Sigurd
Schou, har lagt mærke til, at mange med-
arbejdere kommer til døren i butikkens luk-
ketid. Han beder derfor om, at det også
gennem .Phlliskopet" meddeles, at åbnings-
tiderne er kl. 11-13 og kl. 16-17 på alle
hverdage undtagen lørdag.

25 ARS JUBILÆER
Sekretær, fru G. Kragfelt, Philips Lampe,
fejrer torsdag den 1. oktober sit 25 års ju-
bilæum. Det markeres ved en reception på
jubilæumsdagen kl. 10.30 i demonstrations-
lokalet i Philips Lampe, Holmbladsgade 133.

Salgschef, ingeniør A. Helstrand, Philips
Lampe, fejrer tirsdag den 1. september sit
25 års jubilæum. Det markeres ved en recep-
tion på jubilæumsdagen kl. 10 i demonstra-
tionslokalet i Philips Lampe, Holmbladsgade
133.

HELBREDSUNDERSØGELSER
De rutinemæssige helbredsundersøgelser er
nu atter godt i gang. Indkaldelse til under-
søgelse i sundhedscentrene foregår ikke i
alfabetisk orden, men på grundlag af fød-
selsdato.
Hvis De synes, at det er længe siden, De har
været indkaldt til helbredsundersøgelse - eI-
ler De føler, at en sådan er påkrævet igen
- kan tidspunktet søges fremskyndet ved

henvendelse til sygeplejersken på sundheds-
centrene.
Det henstilles til medarbejdere, der ikke øn-
sker at reflektere på indkaldelse, at dette
meddeles til sygeplejersken. Derved udnyt-
tes sundhedscentret bedst muligt, idet en
anden medarbejder så kan overtage den ledi-
ge tid.

J. Hagelsten

TAK
Jeg er fuldstændig overvældet af den hjerte-
lige hyldest, jeg modtog den 16. juni, og vil
også ad denne vej rette en tak til alle, som
glædede mig på min jubilæumsdag.

Hans H. Olsen

Må jeg på denne måde sige mange tak til
alle, som var med til at gøre mit jubilæum til
en festlig og uforglemmelig dag.

Ruth Jespersen

Tak til enhver, som glædede mig på jubilæ-
umsdagen både med gaver og hilsener. Også
en tak til alle deltagerne i receptionen for
deres personlige lykønskninger.

Erik Skaaning

Min 40 års jubilæumsdag blevet festligt min-
de, og jeg bringer også gennem" Philiskopet"
en hjertelig tak til de mange, der med hånd-
tryk, hilsen og gaver bidrog hertil. Tak.

Th. Lunnet

PHILIPS TRYK


