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Tre afvalgkandidaterne foran Industrigårdens hovedindgang ved starten på deres valgturne
-ledsaget af E. Martinus Andersens jazz-orkester. Fra venstre ses Jens Michaelsen, Birger
Vesselog Troels Larsen.

Musikalsk indslag
indledte valgkampen
I bedste valgkamp stil deltog nogle af
valgkandidaterne i en happening,
valgudvalget havde tilrettelagt i for-
bindelse med valget af medarbejder-
valgte medlemmer til bestyrelsen.
E. Martinus Andersens jazz-orkester
fulgte med rundt på Industrigården. i
Jenagade og på Centrallageret, og alle
steder var der stor opmærksomhed om
arrangementet.

Det musikalske indslag og optoget
var tilrettelagt af valgudvalget for at
øge interessen omkring valget. Det
lykkedes, idet stemmeprocenten steg
med næsten 3% til 64,6%. En anden
ide fra valgudvalget var en kupon, der
kunne afrives stemmesedlen - og som
gav adgang til gratis kaffe og valgka-
ge. Aldrig før er der spist så mange
kager på tre dage hos Philips.

Præsentationsmøder - en ny aktivitet! Onsdag den 5. marts præsenterer
uddannelsesafdelingen en ny aktivitet: Præsentationsmøder, Formålet er at træne
medarbejdere til at træde frem for et større publikum - og at give tilhørerne
indsigt i forskellige aktiviteter hos Philips. Uddannelseschefen, Svend Wester-
gaard, illustrerede - iført skøjtedommer-kostume - tilhørernes rolle: At vurdere
foredragsholdernes præstationer. Læs mere om gå-hjem-mødet på side 4-5 - og
meld dig til næste møde den 5. maj.

Tre-dobbelt
Philips-mester
Rita Hansen smash'er fjerbol-
den og sender den af sted, som
hun har gjort mange gange i
årets Philips-mesterskaber i
badminton den 4. og 5. april.
Resultatet: Hun vandt alle
kampe i de tre A-rækker og er
nu tre-dobbelt Philips-mester -
ligesom hun var det for syv-otte
år siden.

Læs mere om badminton-
finalen side 10.

Alice Kjær, fællestillidsrepræsentant og for-
mand for Kvindernes Klub på NGI, tog
mod gaverne vedjubilæumsreceptionen
onsdag den 15. april. Her ses en del af
gaven fra Smedenes Klub. Det var en stor
buket med glødelamper med indstøbte halv-
tredsere. Bestyrelsen - og formanden - var
glad for gaven.

Kvindernes Klub
på NGI fejrede
25 års jubilæum
Med reception på Nordisk Glødelampe
Industri og aftenfest i Peter Lieps Hus
markerede Kvindernes Klub 25 året
for klubbens stiftelse.

»Philiskopet« har talt med medlem-
merne af klubbens bestyrelse om
hverdagen på NGI og om klubbens
indsats. Se side 6-7.



Philips Radio er blevet sponsor for speedway-sportens superliga og er nu gået i gang med en
storstilet kampagne hos landets store radio- og TV-forhandlere.

Philips Radio på banen
Sponsor for superligaen i den populære speed-way-sport

Danmarks-turneringen i speedway
går nu ind i sin 21. sæson. Fra en
spæd start i 1967 med fem hold er den
blevet landsdækkende med 40 hold og

cirka 250 kørere. Superligaen er op-
stået ved, at de otte bedste hold fra
sidste år danner en elite, »Superliga-
en«. Disse tophold får nu bedre vilkår,

sportsligt, økonomisk og publikums-
mæssigt. Samtidig har flere af de
danske professionelle i den engelske
speedway-liga valgt at vende hjem.

Et af de væsentligste økonomiske
bidrag kommer fra Philips Radio, som
efter en henvendelse fra superligaen
er blevet landsdækkende sponsor for
et sekscifret beløb.

Baggrunden for beslutningen er.iat
speedway-sportens udøvere og publi-
kum har stor interesse i »den unge
lyd«, som især ghetto blasters og
sound machines repræsenterer.

Kampagne
Støtten fra Philips gælder især aktivi-
teter i forbindelse med markedsføring
af sporten og dens top-team, ligesom
der gøres en indsats for at få nye
kørere. Et væsentligt bidrag hertil er
de udstillinger, som gennemføres i en
lang række af landets store radio- og
TV-forretninger. I samarbejde med for-
handlerne kører Philips Radio kam-
pagnen »Philips Superliga '87«.

I forhandlernes vinduer vil være
opbygget et specielt speedwayradio-
vindue, hvor produkter og symboler
fra speedwaysporten står side om side.
F.eks. kan man se en speedway-kører
med Philips logo, vimpler, startflag og
en værktøjskasse med alt det grej, en
motorcykelinteresseret kan ønske sig.

Kampagnen omfatter plakater, løbs-
kalendere, stævneprogrammer og
skilte på speedwaybanerne.

Philips Radio er således med på
banen, når superliga-turneringen i
speedway starter den 25. april.

Compaet Dise
Onu ogsa

med video
Det populære CD-system udbygges
til at omfatte 5 minutters højkvali-
tets billedellyd og 20 minutters ren
lyd på en af de kendte 5" CD-
plader

CD Video systemet, som for nylig er
præsenteret af Philips, tilfører nye
dimensioner til den digitale Compact
Disc i form af high-quality gengivelse
af video. Den gyldne 5" CD Video Disc
vil typisk indeholde 5 min. kombine-
ret audio og video program foruden
yderligere 20 min. ren audio.

På grund af den store interesse fra
både forbrugere og plade industrien
inden for musik video, vil den gyldne
5" CD Video Disc være det ideelle for
video-clips, som er kunstnernes hit i
video-udgave.

Den første CD Video-afspiller kan
afspille alle CD audio discs samt 5"
video discs såvel som de større 8" og
12".Disse har en forlænget spilletid på
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henholdsvis ca. 40 min. og 2 timer.
Foruden den høje kvalitet af video-
afspilning indeholder alle CD Video
discs digital audio lyd, der helt lever
op til alle Cfl-specifikationer.

CD Video afspilleren indeholder de
samme finesser som CD Audio afspil-
leren, så som fast- og slowmotion,
gentagelse, baglæns afspilning og
fastfrosset billede.

Afspilleren er utrolig enkel at til-
slutte forbrugernes allerede eksiste-
rende audio systemer og TV-appara-
ter. Kontrol over alle audio/video
funktionerne på CD Video afspilleren
foregår via en fjernbetjening, der gør
betjeningen endnu mere behagelig.

Philips præsenterer de første CD
Video afspillere ved CES-udstillingen
i Chicago i juni, ved Berlin IFA udstil-
lingen i august og umiddelbart efter i
Danmark.

Til introduktion senere er planlagt
specielle CD Video afspillere til 5"
discs, som kan afspille både CD Video
og alle almindelige CD Audio discs.

CD videoen blev udviklet af Philips
som en logisk videreførelse af den nu
universelt accepterede CD digital au-
dio standard. Da CD videoen er en
udvidelse af CD digital audio standar-
den, er de ca. 160 CD-systempartnere
også automatisk systempartnere til
CD videoen. Systemet er derfor sikker

på at blive standardiseret som optisk
disc media for såvel audio som video.

Mange pladeselskaber har allerede
reageret positivt på dette nye media,
som giver helt nye muligheder inden
for musik-video programmateriale.



John Jensen blev valgt
for 7. gang

Høj stemmeprocent på Jenagade-området

..., J
John Jensen Birger Vessel Troels Larsen

Med 337 stemmer sikrede smed John
Jensen sig genvalg til bestyrelsen for
Philips Industri og Handels AIS. Det
var 7. gang, han var på valg, og han
har siddet lige siden der første gang

blev udskrevet valg af medarbejderre-
præsentanter. Det var i 1974.

Fuldmægtig Birger Vessel opnåede
også genvalg med 212 stemmer.

John Jensen og Birger Vessel fik

deres mandater bekræftet i det så-
kaldt direkte valg.

I det indirekte valg, hvor det er de
nuværende medarbejdervalgte besty-
relsesmedlemmer fra Philips og fra
Nordisk Glødelampe Industri. der
stemmer på kollegernes vegne, fik
akademiingeniør Troels Larsen flest
stemmer, 120 ud af 132. Han efterføl-
ger Steen Enggaard, der ikke ønskede
at modtage valg.

Fin stemmeprocent
I det direkte valg steg valgdeltagelsen
med næsten tre procent til 64,6. Men
spredningen var stor: På Jenagade-
området nåede den i top med 78
procent. Odense havde 68 procent,
Centrallageret 66 procent og Århus 56
procent. Industrigården lå helt i bund
med 43 procent.

Gerda Frederiksen blev stemmesluger
Tillidsrepræsentant Gerda Frederik-
sen blev valgets store stemmesluger.
Med 442 stemmer besatte hun posten
som suppleant for John Jensen. Hans
Christian Weltz blev med 400 stem-
mer suppleant for Birger Vessel. I det
indirekte valg blev Benny Thisted
Christensen suppleant for Troels Lar-
sen.

Philips Service
vinder sales cup for 1986

Jørn Riemann Hansen, chef for Philips Service iNorden, med trofæet i hånden som bevis på
den hæderfulde pris-tildeling. Han er omgivet af(fra venstre) direktør Jørgen Hegelund,
Vagn Kjettrup Andersen, Danmark, Odd Erik Grendahl, Norge, koncerndirektør for Concern
Service Ab Veldhuizen, Gøsta Wallgren, Sverige, Esko Jokinen, Finland, og Hans van
Heeren fra Concern Service. Alle de nationale chefer står hver med en kopi af trofæet samt
deres nationale flag.

Den nordiske service-organisation for
konsumentvarer ydede en meget fin

indsats i 1986. Det blev også bemær-
ket internationalt, idet Jørn Riemann

Hansen som cheffor de nordiske akti-
viteter i slutningen af marts fik tildelt
den eftertragtede "Philips Service
Sales Award-.

Beviserne på den hæderfulde ud-
nævnelse blev uddelt under et besøg
af chefen for koncernens konsument-
vareservice-aktiviteter, direktør A.
Veldhuizen, som ved en sammen-
komst i Philips Service's demonstra-
tionslokale oplyste, at prisen var gået
til Norden på grund af de fire landes
salgs- og indtjenings-resultater i 1986.

- Hvad der specielt har begejstret
mig ved indsatsen i Norden er den
måde, man utraditionelt tager fat på
at løse serviceproblemerne, sagde A.
Veldhuizen. - Det er også kendeteg-
nende, at man gør sit yderste for at
yde støtte til forhandlerne og til på
enhver måde at være konkurrence-
dygtig. Ved besøg har jeg også bemær-
ket den team-spirit, der præger arbej-
det. Der er altså flere grunde til, at
det er en glæde for mig at kunne
fremhæve indsatsen fra vore nordiske
venner i 1986, og vi venter os en
fortsat aktiv indsats i de kommende
år med henblik på at skabe såvel
kundetilfredshed som øget salg og.
forbedret indtjening. '
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Tværfagligt præsentationsmøde
Hvordan fortæller man om Telekommunikation, Philips Radio og en bokserings udseende? Den opgave påtog de
tre Philips medarbejdere Finn Hundevadt Nielsen, Hans Hvilsom og Jacob Johnsensig torsdag den 5. marts i
foredragssalen på Industrigården. Anledningen var uddannelsesafdelingens nye projekt »Præsentationsmøder«.

Et præsentationsmede er en kombination af præsentationsteknik og information fra medarbejder til
medarbejder. Finn Hundevadt Nielsen og Hans Hvilsom fortalte de 138 tilhørere om henholdsvis »Telekommu-
nikation- og »En glad organisation«. 'I'ilhørernes opgave var herefter at give deres skriftlige vurdering af
indlæggene. Den vurdering fik foredragsholderne og kunne således se deres styrker og svagheder, når de
formidler et stof til en større forsamling.

Udvikling af sig selv og hinanden
Aftenen blev indledt af arrangørerne,
Jette Holm og Svend Westergaard,
som forklarede formålet med og spille-
reglerne for præsentationsmøderne,
Svend Westergaard lagde ud med eks-
empler på, hvordan personaleudvik-
ling kan være gensidig udvikling af
hinanden. - Formålet med præsenta-
tionsmøderne er, at medarbejderne
både Øver sig på hinanden og lærer
noget af hinanden. Foredragsholderne
skal blive bedre til at præsentere et
emne, og tilhørerne får information og
træning i at evaluere og give karakte-
rer, sagde Svend Westergaard, som til
stor jubel for den fyldte foredragssal
havde iført sig skøjtedommerkoetume,
som symbol på aftenens forløb.

Finn Hundevadt Nielsen forsøgte at aflive
myten om Tele-folket som gamle, støvede
mænd, der siger uforståelige ting.

Fordomme om Tele
Finn Hundevadt Nielsen var første
mand i rampelyset. Han havde 20
minutter til indlægget, og ambitionen
var dels at fortælle om Telekommuni-
kation og dels at aflive myten om Tele
som en gammel støvet mand med
regnestok og spindelvæv. På en sjov
og humoristisk måde fortalte Hunde-
vadt om medarbejderne i Tele, deres
produkter og deres kunder. Hunde-
vadt måtte dog sande, at tiden var
kneben. Det var begrænset, hvad han
fik sagt om Tele, selvom alle dog
fandt ud af, at Tele beskæftiger sig
med kabler, transmissionsudstyr, for-
svarsudstyr og erhvervskommunika-
tion. Der er dog ingen tvivl om, at
Finn Hundevadt Nielsen har humor
og sans for entertainment. Myten om
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Tele som kedelig blev i hvert fald
aflivet.

- Jeg havde meldt mig som fore-
dragsholder, fordi jeg i mit job som
salgsdirektør ofte er i en situation,
hvor jeg skal fremlægge et stof for
andre mennesker. J eg synes således,
at uddannelsesafdelingens præsenta-
tionsmøder ville være et godt forum at
prøve mig selv af i. Hvilke er mine
styrker og hvilke er mine svagheder?
spørger Finn Hundevadt Nielsen og
fortsætter: - Den skriftlige respons fra
mine kolleger fortalte, at de,syntes,
mit indlæg var interessant, men at de
ikke fik informationer nok. Jeg skal
derfor nok stramme mine foredrag op,
siger Finn Hundevadt Nielsen.

Interesse for hinanden
Under overskriften »En glad arbejds-
plads- fortalte Hans Hvilsom om Phi-
lips, omverdenens syn på Philips og
sit eget møde med Philips. Nogle af
tilhørerne havde forventet at høre om
Philips Radio. Så derfor var kritikken,
at Hans Hvilsom ikke fortalte nok om
sin afdeling. I stedet fortalte han
anekdoter om Philips og sin egen
ansættelse. - Det var noget af et
kulturchock at komme fra en lille
virksomhed med tre ansatte til så stor
en organisation som Philips. Arbejds-
gangen er en helt anden, men samti-
dig er miljøet venligt og positivt, og vi
viser interesse for hinanden. Det er
vigtigt, sagde Hans Hvilsom.

Han havde meldt sig som foredrags-

Hans Hvilsom: - Philips er en dynamisk og
venlig organisation. Men det var noget af et
kulturchock at komme fra en lille virksom-
hed med 3 ansatte til en så stor organisa-
tion som Philips.

holder, fordi han gerne ville lære
noget mere om præsentationsteknik.

- Svend kom drønende ind ad døren
og'spurgte , om jeg ville være med. Jeg
sagde »ja« med det samme, først bag-
efter blev jeg helt klar over, hvad det
handlede om. Det gav et lille sug i
maven, fortæller Hans Hvilsom.

Også han fik evalueret sit oplæg.
Kritikken gik på, at Hvilsom var
meget bundet af et manuskript. Rosen
var hans meget levende måde at for-
tælle på.

Jacob Johnsen var aftenens -modigste«
deltager. Fra salen meldte han sig frivilligt,
og blev bedt om at holde et 1% minuts
indlæg om, hvorfor en firkantet boksering
er rund. Det gjorde han til stor morskab for
tilhørerne.

Aftenens overraskelse
Med i programmet var også en overra-
skelse. En af tilhørerne skulle melde
sig frivilligt til et 1112minuts indlæg om,
hvorfor en firkantet boksering er
rund. Den modige var Jacob Johnsen
fra P.E.I., der ligesom de to foregående
fik evalueret sit indlæg. - Jeg fik 120
skemaer med hjem, og kritikken mod
mig var, at jeg talte for hurtigt.

Nu var det selvfølgelig også be-
grænset, hvilken respons, jeg kunne
få på det faglige indhold, da mit emne
var lidt flippet, men nogle opfordrede
mig til at komme med et »rigtigt-
indlæg. Jeg vil også gerne understre-
ge, at jeg ikke var forberedt, selvom
nogen troede det, siger Jacob Johnsen.

Tilhørernes vurdering
138 fremmødte må siges at være et
stort deltagerantal og efter deres be-



blev en stor succes

gejstring at dømme, vil de komme
igen. Nogle mente dog, at der skal
mere indhold på næste gang. - Det
var et forfriskende initiativ og initia-
tivtagerne skal afgjort have ros, siger
Flemming Hansen fra Elapparat.
- Dog syntes jeg, at ideen med »hvem
som tør" (en frivillig fra salen) skal
droppes. De to andre indlæg var gode
nok i sig selv. Desuden bør foredrags-
holderne komme med mere informa-
tion, nu hvor der netop er skabt ideelt
forum, mødetidspunkt og form for
tværfaglig udveksling, siger Flem-
ming Hansen.

Hanne Wind fra debitoradministra-
tionen syntes arrangementet var godt,

fordi nye medarbejdere på den måde
får lejlighed til at lære Philips nær-
mere at kende. Hanne Wind kom også
med en indholdsmæssig vurdering af
oplæggene: - Hans Hvilsoms indlæg
var lidt for lyserødt. Jeg er ikke så
optimistisk omkring organisationen,
som han er, men måske er det, fordi
jeg har været her i mange år.

Skægt at komme hinanden ved
Ena Henriksen fra Philips Elektronik
Industri syntes, det var skægt at
komme hinanden ved på den måde.
- Det var alletiders oplevelse. Ros til
både initiativtagerne og foredragshol-
derne. Det er den slags arrangemen-

ter, man bør støtte, mener Ena Hen-
riksen.

Een, som syntes initiativet var godt,
men som ikke følte sig meget klogere,
da han gik derfra, var Preben Hej-
berg, PReS. - Foredragsholderne
kunne underholde i bedste Victor Bor-
ge stil, men der var for lidt indhold.
Jeg mener, det bør være mere seriøst
næste gang, men ellers er ideen god,
siger Preben Hejberg.

Seancen sluttede med Jette Holms
overrækkelse af et trofæ til hver af de
tre foredragsholdere: - Dette bolche-
glas får I ikke forærende. Det er et
trofæ, som I har gjort jer ærligt for-
tjent til, sluttede Jette Holm.

Jette Holm fra uddannelsesafdelingen, som sammen med Svend Westergaard havde tilrettelagt aftenens program, overrakte hver af de tre
foredragsholdere et Holmegaard bolcheglas som tak for deres indsats. - Dette bolcheglas får I ikke foræret, sagde Jette Holm. - Det er et trofæ,
som I har gjort Jer ærligt fortjent til. .
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Det er godt med et frisk pust
- og at de unge ikke er så autoritetstro, siger medlemmer af den jubilerende
»Kvindernes Klubccpå N.G.I.

Onsdag den 15. april fejrede »Kvindernes Klub- på Nordisk Glødelampe
Industri 25 året for stiftelsen af klubben. Det skete med en reception om
eftermiddagen i virksomhedens kantine. Og senere på måneden fejrede
medlemmer og pensionister på »Peter Lieps Hus- i Dyrehaven jubilæet
med en aftenfest.

I tilknytning til jubilæet har fællestillidsrepræsentant Alice Kjær, der
også er formand for klubben sammen med medlemmer af dens bestyrelse
fortalt til »Philiskopet- om klubben og dens arbejde.

Alice Kjær er fællestillidskvinde og checker,
at lamperne lever op til kvalitetskravene.
Hun ser Kvindernes Klub som et forum,
hvor kvinderne kan lære at tro på sig selv.

Siden klubben startede i 1962 er der
sket mangt og meget. Faktisk er der
sket så meget, at det er mere af
tradition, end fordi der er kvinde-
specifikke problemer på NGI, at klub-
ben stadig eksisterer. Eyoe Jensen,
som sidder i bestyrelsen sammen med
Birte Druva, Inge Træholt, Alice Kjær
og Inger Larsen, fortæller at forholdet
mellem kvinderne og mændene på
arbejdspladsen har forandret sig me-
get. - Vi bliver ikke længere overset,.

Inge Træholt har været ansat på NGI i flere
omgange. - Det er godt at være ude at se sig
omkring, men det er også rart at komme
tilbage.
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mændene hører mere efter, hvad vi
siger, og generelt synes jeg vi fungerer
godt sammen, siger Eyoe Jensen, og
Alice Kjær tilføjer: - Kvindernes Klub
blev etableret, fordi vi gerne ville
have et forum for vore fagpolitiske
interesser. Samarbejdet klubberne
imellem er godt. F.eks. går vi sammen
til lønforhandlinger, og her er mænde-
ne fuldt ud solidariske. Man kan
derfor godt spørge, hvorfor vi skal
opretholde to klubber. Det gør vi, fordi
vi, på trods af godt samarbejde, tror,
at kvinder tør udfolde sig mere i rene
kvindesammenhænge. Som kvinder
har vi tilbøjelighed til at tro mere på
mændene end på os selv. En yderlige-
re årsag til at holde klubberne adskilt
er, at vi er organiseret i forskellige
fagforeninger, siger Alice Kjær.

Eyoe Jensen der er ansat i pakkeriet på
NGI fortæller, at forholdet mellem mænde-
ne og kvinderne har forandret sig meget.

Ny teknologi
Ny teknologi er ikke et problem på
NGI. Produktionen er så automatise-
ret, som den overhovedet kan blive.
Tidligere var 103 montricer beskæfti-
get på NGI, nu er vi nede på 65.
Hovedparten af arbejdet består i over-

Birte Druoa har tidligere været på skifte-
hold og fortæller om det ubehagelige i at
komme til daghold, hvor de andre bare
kiggede uden at sige noget.

vågning og kontrol af maskinerne.
- Ingen er blevet fyret på grund af
den ny teknologi, siger Inge Træholt,
som har været på NGI i sammenlagt
25 år, men med pauser undervejs.

Det er rart at være ude, men ...
Eyoe og Inge har været væk fra NGI
henholdsvis 4 og 3 gange. Fra Inge
kom tilbage sidste gang og til nu, er
der gået 10 år, og hun har ikke planer
om at forlade virksomheden igen.
- J eg har et par gange været ude for
at se mig omkring og prøve noget
andet arbejde, men så har jeg allige-
vel besluttet mig for at vende tilbage
til NGI. Hvis man forlader virksomhe-
den på en pæn måde, får vi tilbudt at
komme igen, fortæller Inge Træholt.
Det samme gjorde sig gældende for
Eyoe Jensen, som her i sin sidste
periode har været på NGI i 5 år.

Generelt er udskiftningen ikke læn-
gere så stor, som den har været. Det
var på et tidspunkt svært for NGI at
få en fast og stabil medarbejderstab,
men det ser ud til at lykkes nu.
Medarbejderne har også besluttet at
have en mere venlig og imødekom-
mende holdning overfor de nye.

At være ny
Birte Druva beretter om, hvordan det
er at være ny. - Jeg har været på NGI
i 11år, men det meste af tiden på
natholdet. Da jeg senere startede på
dagholdet, følte jeg det, som om jeg
kunne falde død om. Folk kiggede
bare på en uden at sige noget. Det var
meget ubehageligt. På et tidspunkt
syntes jeg, det blev for uudholdeligt,
og derfor gav jeg min mening til
kende. Deres svar var, at det forstod
de ikke, for der var der ikke noget
ondt i det. Men sådan havde jeg altså
oplevet det, fortæller Birte Druva.



Traditioner
Inger Larsen har været på NGI i 3 år,
så hun er yngste medlem afbestyrel-
sen for Kvindernes Klub. Om arbejds-
pladsen siger hun: - Her er godt at
være, jeg har nogle gode kolleger, men
meget kører efter traditioner. Man
skal ikke prøve at lave om på tingene.
Den holdning syntes jeg var irriteren-
de i starten, men til sidst indordner
man sig, og bliver også een, som gør
tingene udfra, »at sådan har vi altid
gjort«.

I og med, at der ikke er de store
problemer på NGI, består arbejdet i
Kvindernes Klub hovedsageligt i at få
dagligdagen til at fungere. Der er
også relativ stor tryghed på NGI. Det
problem, som for øjeblikket diskuteres
i pressen omkring fyring af gravide
kvinder eller kvinder og mænd på
barselsorlov eksisterer ikke på NGI.
- Barselsordningen fungerer fint hos
os. Mændene benytter også deres ret
til barselsorlov, og vi har til dato ikke
haft nogen, der er blevet fyret, fordi
de har fået børn, siger Alice Kjær.

Inger Larsen er yngste medlem af bestyrel-
sen for Kvindernes Klub. Hun har været på
NGI i 3 år, og om arbejdspladsen siger
hun: - Her er godt at være, jeg har nogle
gode kolleger, men man kører meget efter
traditioner.

Ikke så autoritetstro
For øjeblikket er der ved at ske et
generationsskifte på NGI. Mange æl-
dre medarbejdere er gået af på pen-
sion, og en del unge er kommet til.
Det giver et skift i normer og adfærd.
- De unge er ikke så autoritetstro,
som vi andre var. Det første halve år,
jeg var her, turde jeg knap nok tale til
nogen, og hvis jeg blev irettesat, var
jeg lige ved at græde. Sådan er de
unge ikke. De svarer igen, fortæller
Eyoe Jensen, og Inge Træholt supple-
rer: - Ja, det er godt med et friskt
pust.

Stor reception og
vellykket aftenfest
Jubilæet for Kvindernes Klub på Nor-
disk Glødelampe Industri fik et fest-
ligt forløb. Onsdag den 15. aprilmar-
keredes 25-års dagen med reception i
kantinen, hvor mange benyttede lej-
ligheden til at sige tillykke. Der kom

hilsen fra direktionen både hos Phi-
lips og NGI, en check og blomsterhil-
sen fra Kvindeligt Arbejderforbund,
fra Mændenes Klub og Smedenes
Klub på NGI og fra Kvindernes Klub
hos Philips Elektronik Industri.

Rosa Hegner (t.u.), tidligere formand for Kvindernes Klub, besøgte sin gamle arbejdsplads
for at sige tillykke til klubben og dennes formand, Alice Kjær. Blandt gratulanterne var også
direktør Jørgen Hegelund og NGI's direktør, H. Folmer Hansen.

En af de mest iøjnefaldende gaver var buketten fra Smedenes Klub. Den blev overbragt af
Benny Christensen. Alle bestyrelsesmedlemmer har sikret sig en del af buketten: En
glødelampe med indstøbt halvtredser. Det er (fra venstre) Eyoe Jensen, Inge Træholt, Alice
Kjær, Birte Druva og Inger Larsen.
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De to projektledere i udviklingsafdelingen for mobiltelefoner, B irger J urs (t. u.) og John
Melchior Jacobsen, illustrerer produktudvikling i praksis. Den gamle mobiltelefon er en saga
blot til fordel for den lille lette 4112 (t.h.), som tillige har fået anerkendelse for sit {lotte
design.

Fraslæbbar til lille bærbar
Der er fire parametre at konkurrere
på, når det gælder mobiltelefoner.
Vægt, strømforbrug, design ogergono-
mi. De fleste mobiltelefoner på marke-
det har samme funktioner, så derfor
er det andre ting, der skal konkurre-
res på, når det gælder kampen om
forbrugernes gunst. I den konkurren-
ce er ap radiotelefon godt med. Med de
sidste nye modeller, 4111og 4112,har
medarbejderne i PReS skabt en mo-
biltelefon, som har markedets mindste
vægt, laveste strømforbrug, bedste de-
sign og god ergonomi. Om baggrun-
den for den udvikling fortæller Birger
Jurs, som er projektleder i elektrisk
udviklingsafdeling, og John Melchior
Jacobsen, som er gruppeleder i meka-
nisk udviklingsafdeling. De to afdelin-
ger har i fællesskab udviklet 4111og
4112.For designet står Jan Trægårdh.
Så når 4111og 4112 i år har fået ID-
prisen, Dansk Designråds pris for god
industriel design, er det et resultat af
godt samarbejde mellem teknikere og
designere.

Ikke større end en bilradio
- Det hele begyndte med, at Lars
Tuxen og jeg en aften sad og fundere-
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de over, hvordan næste radiogenera-
tion skulle se ud - hvor lille kunne vi
lave den. Fra marketingafdelingen Øn-
skede man, atradiodelen i mobiltele-
fonen ikke blev større end FM-radioen
i bilen, fortæller Birger Jurs, og fort-
sætter: - Vi lavede derefter et oplæg
til Jan Trægårdh. De spørgsmål, som
rejste sig for os var: Hvordan gør man
radiodelen pæn? Hvordan sættes bat-
terier på? Hvordan gøres produktet til
en helhed?

Ny gruppe
Som led i at skabe det unikke pro-
dukt, startede udviklingsafdelingen
en ny gruppe: Mekanisk udvikling,
med.John Melchior Jacobsen som
gruppeleder. Sådan en gruppe havde
afdelingen ikke haft tidligere, men for
at raffinere produktet måtte der nogle
mekanik-folk til. Vores opgave har
været at fremstille et nyt produkt, der
er væsentligt hurtigere og lettere at
samle. Kunsten har været, og er sta-
dig, at gøre samleprocesserne mere
operateruafhængige. Derfor har det
været nødvendigt at fremstille et an-
seeligt antal værktøjer, dels til støb-
ning i plast og aluminium, og dels til

stansning og bukning. Herved kan
man opnå at få mange tekniske detal-
jer med i et og samme produkt. Derfor
har vi også kunnet nedsætte samleti-
den drastisk. F.eks. er der nu kun 16
skruer i apparatet mod tidligere 80,
fortæller John Melchior Jacobsen.
Samstemmende fortæller Jacobsen og
Jurs, at arbejdet sammen med Jan
Trægårdh har været spændende.
- Både teknikere og designere må
hele tiden både kunne komme med
nye ideer, og kunne gå på kompromis,
siger Birger -Jurs, - Vores forskellige
faglighed, teknikken og kunsten skal
passe sammen.

Førende på det østrigske marked
- Med ID-prisen til 4112har vi fået
designmæssig anerkendelse. Desuden
har batterierne i 4112den længste
levetid, og mobil telefonen er også en
af markedets letteste bærbare samt
ergonomisk god, siger John Melchior
Jacobsen. De ting i forening sammen-
holdt med alle de funktioner 4112
betjener, har også betydet at ap radio-
telefon f.eks. er førende på det Østrigs-
ke marked, slutter Birger -Iurs.



Nyt servicecenter i Haderslev
Det gamle servicecenter i Haderslev var blevet for småt. - Der var ikke plads nok. Vi kunne
ikke vise produkterne frem, og kunderne kunne ikke finde varerne, men det er der nu rådet
bod på, siger Niels Wulfffra Philips Service, der også er chef for de øvrige servicecentre i
Danmark. Tirsdag den 24. februar åbnede servicecentret i Haderslev i større lokaler.
Udvidelsen er blevet på ekstra 150 m2, så nu skulle der være plads nok til både kunder og
produkter.

Opfindelsen til
trætte skoleelever
Onsdag den 18. marts holdt Philips sin 19.
finale for unge forskere og opfindere. Ud-
buddet af indsendte projekter, som kunne
gøre sig værdige til finalen var ikke så stort
som tidligere år, til gengæld havde finalen
mediernes bevågenhed. Især Erik Rude
Nielsen's auto-markør til skoleelever, som
ikke selv gider række hånden op, var en
succes. Ved finalen fik den en tredieplads.
De to første-præmier gik til Peter Jørgensen
og SØren Sønderby for henholdsvis det
svært tilgængelige emne -Ulineære differen-
tialligninger- og dataprogrammet »Fi-
nans«. De går nu videre til den europæiske
finale i Paris i juni.

Philips på Mikro-Data i Bella Center
Så er der endnu engang afholdt Mi-
kro-Data udstilling i Bella Center og
Philips Datasystemer deltog med
deres store og flot opbyggede stand.
Nyheden på standen i år var intet
mindre end CD-ROM, et nyt og alter-
nativt lagermedie, som har plads til
Samme mængde information som der

kan være på 1000 disketter! Den ny-
hed trak mennesker til.

Foruden CD-ROM var Datasyste-
mer også repræsenteret med PC 3200
og med sin virksomhedscomputer
P4000.

»Arkitekten- bag standen var Brian
Mogensen, som vist var tilfreds med

resultatet sådan som han smiler
(yderst til højre) samen med de 14
andre medarbejdere fra Datasystemer,
som stod vagt om Philips Datasyste-
mer fra den 4.-8. marts i Bella Cen-
ter.
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Sporte!]
Badminton-afdelingen
fik tre-dobbelt mester
Årets Philips-mesterskaber i badmin-
ton blev afviklet den 4. og 5. april.
Mest bemærkelsesværdigt var, at Rita
Hansen, tidligere Philips-mester, i år
vandt alle sine kampe både i dame-
single, dame-double og mix-double.
Resultatet: Hun blev tre-dobbelt me-
ster.

I A-rækkerne vandt Steen H. SØren-
sen i herre-single over Jens Klougart
18/15-16/17-15/12. I dame-single vandt
Rita Hansen over Susanne Hansen
1110-11/3.I herre-double slog Niels
Pelle/Jørgen Ditlevsen med 13/15, 15/
8-15/12 Niels V. Christensen!Jens
Klougart. I dame-double vandt Rita
HansenlUlla Laursen over Lone Kel-
ler/Susarme Hansen med 15/12-15/12.
Og i mix-double vandt Rita Hansen!
Niels Pelle over Lone Keller/Steen
Feldskov med 15/12-15/5.

I B-rækkerne vandt Anders Lind-
quist i herre-single og Per Ole Kri-
stensen! Thomas Jespersen i herre-
double. I C-rækkerne vandt Lars Fre-
deriksen i herre-single, Lone Kellet i
dame-single, Tove LarsenlBirthe Sø-
rensen i dame-double og Tove Larsen!
Bent Skaanderup i mix-double.

Vi ønsker vinderne tillykke.
Badmintonafdelingen mødes til ge-

neralforsamling onsdag den 20. maj
u. 16. Bent Møller

Nr. 2 i bowling
i 1. division
To Philips-spillere med til det uofficielle
Europa-mesterskab
Vort 1. hold på spindesiden har i år
haft en meget fin sæson. Det blev til
en 2. plads i 1. division. I K.F.I.U.'s
Unionsmesterskab har Minna Møller
fået en 2. plads og Hanne Tholstrup
en 4. plads, hvilket giver adgang til
slutrunden.

De samme to damer har også vun-
det en flot 1. plads i K.F.I.D:'s Unions-
mesterskab for par. Tillykke med det.

Vi har dog også andre gode spillere
i klubben. F.eks. vandt Molly Lund en
2. plads i 2. division, samt Gene
Sorensen en 9. plads i Herrernes 1.
division og til sidst Jørgen Friis en 4.
plads i Herrernes 4. division.

Europæisk slutrunde i København
Philips Bowlingafdeling er tilmeldt en
Europæisk Bowlingunion, forkortet til
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B.E.C., hvilket står for Bowling Euro-
pean Cooperative. Dette er en bowlin-
gunion, der tæller næsten samtlige
EF-lande. Hvert år bliver der afholdt
et »Europamesterskab. for firmahold,
hvor det bedste hold fra hver nation
skal mødes i slutrunden. I år bliver
denne slutrunde afholdt i København.

Det er med glæde, at bowlingafde-
lingen kan meddele, at efter 8 knald-
hårde indledende kampe har vort da-
mehold, der består af Hanne Thol-
strup og Minna Møller, vundet en
suveræn 1. plads, hvilket gør at de
skal repræsentere Philips og Dan-
mark i den sidste og afgørende runde.

Slutrunden finder sted i Rødovre og
Garath bowlinghaller den 28.-29.-30.
maj 1987. Vi håber, at der vil komme
mange tilskuere her fra Philips for at
heppe på vores damer.

Dansk/norsk landskamp
Det kan samtidig meddeles, at Philips
Bowlingafdeling i år fejrer 20 års
fødselsdag. Dette vil blive fejret med
en landskamp mellem norsk og dansk
Philips. Senere samme dag vil bow-
lingafdelingen afholde en festbanket
for de norske og danske spillere,

HJÆLP. Vi mangler stadig nye
medlemmer. Vi bowler hver tirsdag
fra kl. 17 til 18 i Garath Bowlingcen-
ter, Sjællandsbroen 1.

Skulle det have interesse at blive
bowlingspiller, kontakt da venligst
Gene Sorensen, afd. RV,lokaI3743,
eller Erich Falensteen, afd. VM, lokal
3624.

Erich Falensteen

Philips unionsmestre
i old-boys
Med en sejr på 4 mål i den allersidste
kamp mod DRFB (Dansk Rederifore-
nings Boldklub) lykkedes det Philips
håndbold at blive unionsmestre i old-
boys mesterrækken for 5. år i træk.
Vores 1. hold fik også en fin placering,
nemlig en 4. plads.

Mesterskabet forpligtede Philips til
at deltage ved landsmesterskaberne
på Idrætshøjskolen i Ollerup ved
Svendborg,som DDSG & I afholdt.

Philips herrehåndbold har, gennem
de sidste 10 år, rigtig gjort sig gælden-
de og markeret sig med mesterskaber
på stribe, så skal vi i årene fremover
fortsat ligge i top, må (skal) nye
kræfter og talenter dukke op.

Håndboldafdelingen træner i Valby
Hal I hver tirsdag kl. 17.00-18.00
indtil 1. maj. Vi starter igen den 1.
august med intensiv træning frem til
turneringsstart i slutningen af au-
gust, så har du lyst til at deltage, kan
du henvende dig til undertegnende
eller blot møde frem til et par ufor-
pligtende -prøvetimer«.

Preben Lundberg ap Danmark, PCL
02454995 (kort nr. 8120) lokal 214

»Amager Rundt«
Søndag den 24. maj kl. 9.47
cykler vi igen Amager Rundt,
så det er nu du skal melde dig
til det store cykelløb på 42 km.
Vi har igen i år reserveret 100

-ø- pladser, så er du frisk, så meld
dig nu. Det haster.

Tag bare familie og venner
med, og husk det er ikke for
tidligt at komme i gang med
træningen. Du og din cykel har
godt af det. På gensyn.

Erling Kjær

7-ta1tet
Vesterhavet: Nær Løkken, i dejligt
roligt område, 5 minutters gang fra
Danmarks bedste badestrand, udlejes
sommerhus for max. 4 personer. Pris:
1.800 pr. uge. Optaget i ugerne 29-
30-31-32. NB! Der er heldigvis hver-
ken telefon eller tv.
Carsten Brohuus, 0912 18 81, lokal
23.

Odsherred: Smukt beliggende som-
merhusgrund i Odsherred ved Lum-
sås. 200 m. til sandstrand. 1.819 m2

med nyt udhus og carport. Til salg for
120.000 evt. med udbetaling.
B. Klemvig, 03 42 00 33.

Løkken er Vesterhavet ... og om-
vendt: Lille handy sommerhus, 5
min. fra stranden og 15 min. fra
centrum, beliggende i roligt område
og beregnet for 4 personer, udlejes i
skoleferien (bortset fra uge 26-27) for
1.500 pr. uge incl. el.
Ernst Laursen, 02 88 31 63.

Bullmastiff-hvalpe, født 16. april.
Stribede og røde. Forældre HD-fri og
1.ste præmierede. Nærmere oriente-
ring om køb hos Steen Poulsen, lokal
2353.
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Personalenyt
Udnævnelser Tak
Serviceleder Henrik B. Pedersen er
udnævnt til afdelingschef i Teknisk
Service.

Serviceleder Ove Bondrup Jensen er
udnævnt til afdelingschef i Teknisk
Service.

Karin E. Pedersen er udnævnt til
kantineleder i Philips Elektronik In-
dustri.

Min hjerteligste tak til alle, der glæ-
dede mig på min sidste dag på Philips
med gaver og opmærksomhed.

Willy Rosenstock

En meget stor tak til alle for den
store og festlige reception, der starte-
de min uforglemmelige 25 års jubilæ-
umsdag.

På pension

Aage Madsen

En hjertelig tak til alle, som var
med i den gave, jeg modtog ved min 60
års fødselsdag.

Cai EkstremOverassistent Svend Aage Laursen
gik på pension den 31. marts efter 37
år hos Philips.

Overassistent Ernst Schnell gik på
pension den 31. marts efter 35 år hos
Philips.

I forrige nummer af Philiskopet var
vi kommet til at sætte forkert navn
under Inga Olga Christensens tak. Vi
beklager meget og bringer derfor her
påny »takken«, men denne gang med
det rigtige navn.
Jeg vil gerne sige tak
for 36 år der gak.
Den meste tid hos Pope især
som også mig huske'd fra fjern og nær.
Tak for de fine gaver,
jeg tænker på jer, når jeg maden laver.

Inga Olga Christensen

Montrice Ina Hansen gik på pen-
sion den 19. december efter 18 år hos
Philips.

Kantineassistent i Århus, Anne
Mette Koch, gik på pension den 31.
marts efter 13 år hos Philips.

Som første ap-medarbejder kunne centerleder Aage Madsen den 27. februar markere sit 25-
års jubilæum. Det blev gjort med maner. Her ankommer han til receptionen fulgt af sin frue
samt Carl Johan Mørck og Erik Frydendall. Frydendalllykønskedejubilaren med hans
mange år inden for mobiltelefoni og genopfriskede et par af de mange historier om Aage
Madsens indsats og bedrifter. Der var mange hilsener fra kundekredsen, fra DSB blandt
andet model af tog som tak for 5-6 års samarbejde. Gaven fra kolleger og medarbejdere var
en stor havegrill og en cykel.

Erik Winther fra PFA Forsikring besvarer
spørgsmål om pensionsforsikring.

Gode råd
om pension
Skal jeg tegne min pensionsforsikring
nu? Er min forsikring stor nok?

Disse og andre spørgsmål kan vi få
svar på fra en forsikringskonsulent,
som vil være til stede på Philips hver
1. torsdag i måneden. Dette tilbud til
medarbejderne er blevet til i et samar-
bejde mellem PFA Forsikring og per-
sonaleafdelingen.

Pensionskonsulent Erik Winther vil
give oplysninger til nyansatte, der
endnu ikke er kommet ind i nogen
ordning, til øvrige medarbejdere der
står uden for vor ordning, og til alle
nuværende PFA-forsikrede, der ønsker
svar på helt specielle spørgsmål eller
ønsker oplysning om udbygning af
ordningen.

Aftale om konsultation hos konsu-
lenten bestilles hos Hanne Larsen,
lokal 2360, der i øvrigt er til rådighed
med oplysninger om generelle pen-
sionsspørgsmål.

Generalforsamling
i pep
Med en fin deltagelse i PCP's general-
forsamling onsdag den 25. februar,
blev den siddende bestyrelse genvalgt.
Vore fester i 1986 var dyre, men gode,
og kassereren og formanden kunne
oplyse følgende datoer for fester i
1987: 26. juni sommerfest, 14. novem-
ber andespil og 12. december juletræs-
fest.

Sommerfesten holdes som sædvan-
lig i kantinen, og i øjeblikket undersø-
ger bestyrelsen, hvor vi kan finde
egnede og hyggelige lokaler til ande-
spillet. Juletræsfesten foregår i vores
kantine.

E. Høegh
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De nye lærlinge begyndte deres
uddannelse på skolebænken - på
Frederiksberg Tekniske Skole, hvor
de skal fortsætte et par måneder,
inden de vender tilbage til PEI - i
øvrigt igen til hver sin etage.

Gerda Frederiksen (til højre) diskuterer den nye lærlingeuddannelse med de tidligere montricer Kirsten Rasmussen, Annette Andersen og
Maibritt Madsen samt Jette Holm fra uddannelsesafdelingen.

Tre montricer bliver elektronikmekanikerlærlinge
Den 21. april skiftede tre montricer i
Philips Elektronik Industri job. De
havde hidtil været montricer på hver
sin etage i produktionsbygningen,
men nu tog de springet og gav sig i
kast med uddannelsen til elektro-
nikmekanikere.

Denne uddannelse gennemføres

uden det traditionelle basisår efter
den såkaldte paragraf 30 regel. Til
gengæld er den længere, i alt 31J2 år.

Det er fællestillidsrepræsentant
Gerda Frederiksen, der har opfor-
dret til at benytte denne mulighed,
efter at hun har undersøgt erfarin-
ger fra andre virksomheder.

Go-kart aktivitet i Idrætsforeningen
Idrætsforeningen Philips har nu fået
sin 15. afdeling. Den henvender sig til
medarbejdere, der har lyst til at køre
små racerbiler.

Go-kart afdelingen blev godkendt
på generalforsamlingen den 25.
marts, og der er allerede indkøbt tre
go-karts. Desuden råder afdelingens
første formand, Flemming Petersen,
selv over en, så der vil være fire til
rådighed, når de 21 medlemmer på

skift racer rundt på Københavns Go-
Kart bane, der ligger for enden af
Kløvermarksvej .

Der køres i to hold. Det ene mødes
mandag og onsdag, det andet tirsdag
og torsdag. Kontingentet er 120 kro-
ner pr. måned. Interesserede kan hen-
vende sig til Flemming Petersen på
lokal 3400.

Fodboldafdeling på peL
Der er også blevet oprettet en selv-
stændig fodboldafdeling for medlem-
merne på Philips Centrallager i Glo-
strup.

På Idrætsforeningens generalfor-
samling blev Bent Frandsen genvalgt
som kasserer, mens der var nyvalg af
Hanne Tolstrup (sekretær), Jørgen
Ditlevsen (næstformand) og Kirsten
Christensen (suppleant).

Fire forventningsfulde go-kart kørere har taget plads i de nyerhvervede racerbiler og glæder sig nu til at speede op på banen på Kløvermarken.
Fra venstre afdelingens sekretær Annette Andersen, Henrik Malthesen, formanden Flemming Pedersen og Kim Gyldmark. På knæ ses
kassereren Ole Dalgaard.

PHILIPS TRYK


