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Dødsfald 
 
Børge Otzen 
       
        Ære være hans minde 
 
 
Hvorfor nu indbydelser til 2 arrangementer? 
 
Fordi Flakfortet skal have besked på hvor mange vi kommer ca. 3o dage før  
turen dertil. Så for at spare jer der ikke har netbank for 2 gange gebyr sender 
vi begge indbydelserne nu.  Alligevel vedlægger vi 2 girokort hvis du/I helst vil 
betale det af 2 gange. Men husk at betale kontingent med turen til Carlsberg. 
 
 
Marts tilbud fra Philips-butikken 
 

46PFL9705H/12 Fladskærm  
Pris 15.000,00 kr.  
Vejl. Pris 24.999,00 kr. 
 

Lidt mere detaljeret fra Direktør Morten Felding udsendt til 
medarbejderne kort før jul om Philipshuset. 
 
Det er med glæde, at jeg kan fortælle jer, at det er lykkedes os at nå til enighed med ejeren af 

Frederikskaj 6 (PFA) om en ny lejeaftale så vi kan blive boende på vores nuværende adresse 

(uopsigelig indtil 2020). 

  

Den nye aftale betyder at vi fremover lejer 2 ½ etage samt del af kælder (3. + 4. sal samt ½ 

stueetage) og således at vi ikke selv skal stå for udlejningen af resten af ejendommen som vi gør det 

i dag. 

  

Det er endvidere lykkedes os at blive enige med PFA om, at det er os der skal stå for driften af 

kantine, post og reception, hvilket er meget positivt, da vi således selv kan styre service niveauet 

etc.  

  



Vi har også fået godkendt et totalt renoveringsbudget af Philips Holland for vores del af 

ejendommen, således at vi kan gennemføre en fuldstænding WPI-indretning (Work Place 

Innovation) som nogen af jer har set det tilsvarende i Sverige og Norge. 

  

Vi har samtidig ansat en tidsbegrænset meget erfaren projektleder Palle Rosendahl Frederiksen 

som vil starte efter nytår. Palle vil stå for alt det praktiske i forbindelse med renovering, flytninger 

etc. indtil projektet er endeligt gennemført, hvilket vi forventer er færdigt senest august 2011. 

  

Bygningen på Frederikskaj er et stærkt vartegn for Philips, med optimal ekstern eksponering og 

optimal beliggenhed for en international virksomhed tæt på lufthavn etc. 

  

Jeg glæder mig meget over det er lykkedes at blive på adressen og glæder mig sammen med den 

danske ledelse til at kunne indvie og byde jer velkommen i helt nye omgivelser på en velkendt 

adresse når projektet er gennemført medio 2011. 

  

Med mange venlige hilsener og på vegne af den danske ledelse 

Morten  

 
Gunnar Madsen Vinhandel, Holmbladsgade 
 
Giver 10% på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.  

 
 

Akvariebutikken Fik’ken,  Amagerbrogade 126 
 
Giver 10% på alt i butikken ved at vise dette PVK Nyt. En hyggelig butik med mange 
vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør. (Torsdag lukket) 
 

 
Asaa ved Dronninglund og Sæby  
 
I denne lille hyggelig by er der et hus med alt tilbehør til leje for billige penge, 
kun skal man selv medbringe linned. Kontakt Käthe for billeder af og i huset, 
såfremt der er interesse herfor.  
Man kan køre til Skagen og fra Frederikshavn kan man sejle til Læsø og se 
sydesalt og tanghuse.  
 
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller 
noget du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail: 
kathe.soerensen@youmail.dk 
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th. 
2300 København S. 

 
Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt. 
Deadline for indlæg primo maj 2011. 
 

Næste PVK nyt bliver udsendt  maj/juni  2011 med indbydelsen til 
Jubilæumsfesten den 7. oktober. 
 


