Ekstraordinær Generalforsamling i Afdeling 1
Afholdtes Tirsdag den 15. August. Formanden, V. Eskildsen, bød velkommen og udtalte
sin Glæde over, at saa mange Medlemmer var kommet til Stede trods det gode Vejr.
Anledningen til Generalforsamlingen var, at Medlemmerne skulde tage Stilling til den
afgivne Betænkning fra Udvalget angaaende en Sammenslutning af mandlige
Sygeplejere.
Lundgaard blev valgt til Dirigent og oplæste Dagsordenen.
Forhandlingsbogen blev oplæst af Sekretæren og godkendt.
Medlem af F.U. Th. Nielsen gennemgik derefter hele Betænkningen og redegjorde
nærmere for flere af Spørgsmaalene. Udtalte til Slut, at den samlede Bestyrelse var gaaet
ind for den skitserede Plan, anbefalede, at Medlemmerne ogsaa godkendte den.
Under Forharldlingen om Betænkningen var der fuld Enighed om at anbefale Planen, der
blev dog ogsaa peget paa de Vanskeligheder, der kunde opstaa i mange Spørgsmaal,
naar Planen skulde realiseres.
Ved Afstemningen godkendtes Betænkningen enstemmigt.
Formanden oplæste nogle Skrivelser fra Forbundet, hvoraf fremgik, at man bl.a. havde
ansøgt Direktoratet om et midlertidigt Løntillæg. Ligeledes ønskede man
Assistentstillingernes Antal forøget fra 50-100, desuden søgte man om flere
Bestillingstillæg. Formanden og flere Medlemmer udtalte Tilfredshed med, at F.U. nu
havde sat sig i Bevægelse for at skaffe Plejerne en absolut nødvendig og haardt tiltrængt
økonomisk Støtte i en overordentlig vanskelig Tid. Dette Arbejde var uden Tvivl sat i Gang
i Anledning af den stærkt kritiserende Diskussion om den fortvivlede Lønsituation paa
Mødet her den 13. Juni.
Formanden fremkom derefter med en Klage over Bestyrelsesmedlem Henry Poulsen. Han
kunde ikke fortsat arbejde sammen med Poulsen og ønskede derfor, at Medlemmerne tog
Stilling til Sagen nu i Aften.
Det var særlig et Indlæg til »Plejerbladet«, der havde gjort al Samarbejde umuligt. I dette
var Formanden og Sekretæren blevet angrebet ganske uberettiget. Formanden vilde heller
ikke som Tillidsmand for den lokale Afdeling tolerere, at Forbundsledelsen blev benævnet
med Udtryk, som ingen absolut ingen kunde være tjent med. Jeg stiller derfor mit Mandat
til Raadighed.
Den øvrige Bestyrelse gav Udtryk for deres Tilslutning til Formandens Udtalelser ved
ogsaa at stille deres Mandater til Raadighed.
Henry Poulsen beklagede, at han ikke havde talt med Bestyrelsen, inden Indlægget var
afsendt til Bladet. Jeg har ikke ønsket den Udvikling af Sagen og er villig til at give en
Undskyldning. Mit Indlæg kunde udmærket have faaet en anden Form. Det væsentlige er,
at jeg mener, vi trænger til nye Mænd baade i H.B. og i F.U., og dette staar jeg stadig fast
ved.
Jeg tilbød den øvrige Bestyrelse, som rimeligt er, at det blev mig, der gik, men Formanden
forlangte, at det blev Medlemmerne, der bestemte det. Nu sparer jeg Medlemmerne for
den Stillingtagen, idet jeg udtræder af Bestyrelsen og omgaaende forlader
Generalforsamlingen.

Derefter stillede David Hansen et Tillidsvotum til Bestyrelsen, som blev vedtaget med alle
Stemmer mod en.
Sluttelig rettede Dirigenten en Tak til Medlemmerne for den Ro og Saglighed,
Generalforsamlingen havde været præget af hele Aftenen.

JUBILÆUM
Den 1. September d. A. kan Plejer N. P. Nielsen, Afdeling 1, fejre 25 Aarsdagen for sin
Ansættelse ved Hospitalet i Risskov.
Jubilaren, der er født paa Sjælland, hvilket Dialekten heller ikke fornægter, har igennem
Aarene vist sig at være en god Kollega og flink til sin Gerning. I ca. 15 Aar har Nielsen
gjort Tjeneste paa een Afdeling.
I Aarene derefter, hvor Sygdom har gjort sig gældende, har jubilaren udført Tjeneste paa
forskellige Afdelinger. Paa jubilæumsdagen vil der sikkert blive vist stor Opmærksomhed,
og vi føjer vor Lykønskning til med Tak for godt Samarbejde og Kammeratskab igennem
de svundne Aar samt Ønsket om endnu mange gode Aar frem i Tiden. Til Lykke.
X.

