Første ny produkt fra
det ny Kirk-selskab
Dreier sig am en videreudvikling af telefonsvarer – Direktør NygaardAndersen har intet med telefonfabrikkerne at gore
Et at de første produkter, der leveres fra det ny selskab Kristian
Kirks Telefonfabrikker at 1970 A/S,
bliver en ny generation af den automatiske telefonsvarer. Den er udviklet under direktør N. P. Ditlefsens
ledelse og er designet af den kendte
industridesigner Jacob Jensen, der
bar hjemført adskillige internationale priser og bl. a. designer for
store amerikanske selskaber.
Telefonsvareren er et apparat, der
giver og modtager besked i telefonabonnentens fravær. Alene pa det
danske marked venter man på dette
specielle produkt at opnå en
årsomsætning på tre millioner kroner, ligesom det forventes at blive en god
eksportartikel. Telefonsvareren er sat
i produktion.
Virksomheden begyndte med fremstillingen af telefonsvarere for en
halv snes år siden, og omsætningen
bar været stadigt stigende. Det er
årsagen til, at man har foretaget en
nyudvikling, og når masseproduktionen starter, gar man samtidig i gang
med at udvikle næste „generation". Telefonsvareren anvendes i vid
udstrækning af lager, dyrlæger,
sagførere, forretningsfolk osv.

nistrerende leder af fonden. Det betyder, at fonden fremover arbejder
med en kollektiv ledelse.
Det skal i samme forbindelse understreges, at direktør Nygaard-Andersen intetsomhelst har med det ny
selskab Kristian Kirks Telefonfa-

brikker af 1970 A/S at gore. Det er
direktør Dirk Dircks, der er ansvarlig leder, og bestyrelsen består af
højesteretssagfører Helmer Nielsen
samt landsretssagførerne Erik Nielsen og Erik Severinsen, der er stiftere af det ny selskab.
P. N.

Det ny selskabs ledelse
I forbindelse med de ændringer,
der er sket i telefonfabrikkernes status efter Kirk-koncernens akutte
vanskeligheder oplyser medlem af
bestyrelsen for Gregers Kirks Fond,
direktør A. Banding, at den hidtidige
topleder for koncernen, direktør Nygaard-Andersen, har frafaldet sine
særbeføjelser som formand og admi-

Direktør N. P. Ditlefsen fotograferet med d n ny telefonsvarer.

