
Rank Arena afskediger
en række medarbejdere

Det gar i forste omgang ud over af delingen i Kobenhavn - Ingen produktion
i Horsens rammes

Direktør J. P. Collins - beklager

Formodningen om, at der
villa folge afskedigelser sted
i forbindelse med lederskiftet
indenfor Rank Arena A/S I
Horsens, har vist sig at holde
stik. Ifolge Ritzaus Bureau har
virksomheden efter en detail-
leret undersogelse besluttet at
foretage en nedskæring af om-
kostningerne p det danske
hjemmemarked, og det omfat-
ter afskedigelse af 27 medar-
bejdere.

De storste besparelser opnås ifølge
meddelelsen ved at lukke kontor og
lager 1 Kobenhavn saint ved en re-
duktion af den københavnske servi-
ceafdeling. Derimod vii der ikke,
hedder det i den i onsdags udsendte
meddelelse fra selskabet, blive fore-
taget nedskæring i antallet af med-
arbejdere i produktionen.
Tværtimod venter det, at mindst
yderligere 100 arbejdere vii blive
ansat efter sommerferien, når pro-
duktionen af nye produkter begyn-
der på den snart genrejste fabrik.
Dette er selvsagt en naturlig ting,
eftersom produktionen ikke i de hid-
til anvendte lokaler har kunnet nå
op på de højder, som man må for-
vente af en virksomhed, der }corer
med fuldt produktionsapparat. .

Videre I meddelelsen hedder

det, at langtidsprognoser øg
hjemmemarkedssalget har vist,
at det nuværende nivcau af
hjemmemarkedets omkostninger
ikke var berettiget indenfor en
overskuelig fremtid. Det ville
have krævet en forhøjelse af
eksportpriserne til et internatio-
nalt uaccaptabelt niveau. 75 pct.
af Rank Arenas hi-fi produktion
gar til eksportmarkeder, hvor
der hersker stor konkurrence.

Rank Arena har en stigende til-
gang af eksportordrer. Moderselska-
bet, Rank Bush Murphy Ltd., Lon-
don, har forelobig placeret ordrer på
ialt 11 mill. kr. tiI levering inden 31.
oktober i hr. Som følge af
rationali-seringseksperters besøg hos Rank
Arena i Horsens har der været no-
gen uro, idet forlydender vale vide,
at undersøgelserne resulterede i af-
skedigelser. Den udsendte meddelel-
se er altså en bekræftelse herpå.

Forhåbentlig skabes der nu ro på
den store arbejdsplads, som gennem
så mange år har været et stort aktiv
for byen, og ram har været kendt
som en virksomhed, hvor der her-
skede et godt arbejdsklima. Til det
sidste hører også, at der råder en
god kommunikation afdelingerne
imellem samt mellem ledelse og
øv-rige ansatte.

Englænder bek lager
I en pressemeddelelse, som Hor-

sens Folkeblad har modtaget till
morgen, hedder det videre, art bespa-
relser i lighed med, head der er sket
i Kobenhavn, er foretaget i admini-
strationen saint i dekorationsafdelin-
gen i Horsens. Ialt har henved 17
medarbejdere mistet dares arbejde.
Udover disse afskedigelser hair man
undet det nødvendigt med en re-

duktion at omkostningerne på andre
områder, specielt indenfor

reklame-samt komponent- og
løsdelsfunktionerne.

I meddelelsen fremhæves, at uden-
landske kunder har været meget im-
poneret af de nye produkter, som de
i al hemmelighed har fået forevist.
Direktør J. P. Collins i England,
der er ansvarlig for Rank Arena
A/S, kommenterer beslutningerne så-
ledes: - jeg beklager meget de
skridt, vi har måttet foretage, men
såfremt Rank Arena skal vokse på
eksportmarkedet i den grad, vi tror,
dot er muligt, må vi sikre os, at
hjemmemarkedets funktioner bliver
tidssvarende og betaler sig selv.
Rank Arenas afdelinger i Sverige og
Tyskland vokser hurtigt. Der er sto-
re muligheder for Rank Arenas pro-
dukter I Storbritannien.

Kreditchef Axel Sundbye — ma gå

Forlader Rank Arena
Når vi trader ind i
fællesmarkedet, hvilket sikkert snart bli-

ver tilfældet, er jeg overbevist
om, at Rank Arena A/S kan blive
et meget stort foretagende, uanset
hvilken målestok man bruger.
Imidlertid levede vi ikke op til
yore forpligtelser overfor de an-
satte i Horsens, dersom vi ikke
reagerede nu for at garantere, at
vi er effektive, og yore produk-
ter er konkurrencedygtige.

I betragtning af det, jeg har set i
disse sidste måneder her i Horsens,
er jag overbevist am, at Rank Are-
nas ledelse, funktionærer og arbej-
dere kan klare opgaven, clutter

direktør Collins.
Blandt dem, der nu forlader Rank

Arena, er den 56-årige kreditchef
Axel Sundbye, der gennem en meget
lang årrække var direktør for Hede
Nielsens cykelfabrik. Axel Sundbye
fejrede i 1966 sit 25 års jubilæum
hos Hede Nielsen og blev i den an-
ledning stærkt hyldet for sin dygtige
indsats for firmaet.

For de afdelingers vedkommende,
som afskedigelserne er gag ud over,
kan iøvrigt nævnes, at chefdekora-
tør Eigil Andersen fortsætter med at
arrangere firmaets store udstillinger
herhjemme og i udlandet, mens rekla-
mechef Th. Thomsen stadig vareta-
ger den reklamemæssige side af virk-
somheden herhjemme.

P. N. _
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