Afdeling 1.
Tirsdag den 10. Oktober holdtes der ordinær Efteraarsgeneralforsamling i Afdeling 1.
Formanden V. Eskildsen bød velkommen. Karl Hansen valgtes til Dirigent og oplæste
Dagsordenen, som blev godkendt. Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt.
Kassereren, Øksnebjerg, oplæste Regnskabet: Restancerne var nu næsten udryddet, og
Kassen viste et fint Resultat. Formanden takkede Øksnebjerg for det store Arbejde, han
udførte, og det gode Resultat. Regnskabet godkendtes. Formanden aflagde derefter en
kort Beretning over Bestyrelsens Arbejde. Omtalte særlig den Forhandling, der havde
været med Ledelsen angaaende Oprettelsen af et Vagtkorps bestaaende af Plejere.
Vagtkorpset var nu blevet dannet, men uden Plejere. Formanden kendte ikke Grunden til
den pludselige OmbestemmeIse fra Ledelsens Side. Formanden kom ligeledes ind paa, at
Hospitalets Luftværnsordning midlertidig var sat ud af Kraft. Man havde under de
nuværende Forhold ikke turdet paatage sig Ansvaret for Personalet under en Luftalarm
derimod var de enkelte blevet opfordret til at møde frivilligt. Denne Ordning synes paa flere
Maader at være uheldig og i Længden vel ogsaa uholdbar, saa Formanden troede ikke,
det vilde vare længe, inden der kom en mere effektiv Ordning.
Medlem af Forretningsudvalget, Th. Nielsen, bragte en Hilsen fra Afdeling 3 og Forbundet
og aflagde derefter en Beretning fra det sidste Hovedbestyrelsesmøde. Th. Nielsen gav
ligeledes en Oversigt over Økonomien og Fremtidsønskerne i Musikforeningen og sluttede
med at anbefale, at alle støttede Foreningen.
I Forhandlingerne om Beretningen deltog næsten alle de tilstedeværende Medlemmer.
Man drøftede indgaaende og til Tider vel skarpt den Maade, Sagen om Vagtkorpset var
afgjort paa. Der var paa Forhaand givet Plejerne en vis Interesse for disse Stillinger, saa
hele den Fremgangsmaade, man havde anvendt, synes mere end mærkelig.
Plejerne vilde meget gerne vide, hvorfor de ikke var kommet i Betragtning. I denne
Forbindelse Ledelsen og os faldt der ogsaa mange bitre Udtalelser over, at man her paa
Hospitalet forbigaar Plejerne ved Besættelsen af bedre lønnede Stillinger inden for
Økonomien.
Det er ikke saa længe siden, der var ledige Stillinger, som Plejerne havde endda særdeles
udmærkede Forudsætninger for at kunne bestride.
Og man saa da ogsaa, at de øvrige Hospitaler besatte deres tilsvarende Pladser med
Plejere sikkert som en Paaskønnelse af deres Arbejde.
I Risskov finder Ledelsen ingen Anldening til Paaskønnelser af den Art. Det vilde ellers
havde været en baade glædelig og haardt tiltrængt Opmuntring, hvis der kunde vises
Plejerne bare en lille Smule Tillid og Forstaaelse, det gør man ikke ved Gang paa Gang at
overse dem.
Forskellige andre Spørgsmaal blev diskuteret, og man vedtog at indkalde til
Medlemsmøde snarest, om det skulde vise sig nødvendig. Derefter afbrød Dirigenten
Forhandlingen, og Beretningen godkendtes.
Næste Punkt paa Dagsordenen var Valg af Tillidsmænd: Øksnebjerg blev med
Akklamation genvalgt til Kasserer. Til Bestyrelsen genvalgtes Søren Lauritsen, nyvalgt
blev P. J. Mortensen. Bestyrelsessuppleant blev Th. Nielsen og Chr. Jensen. Til Revisor
genvalgtes Kølle, nyvalgt blev Alf Olsen. Suppleant Frandsen. Karl Hansen genvalgtes til
Medlem af Hjælpefondsudvalget. Arne Smidt blev valgt til Listebærer.
Under Eventuelt blev en hel Del Spørgsmaal taget op til Behandling. Søren Lauritsen
meddelte, at Dr. Christiansen og Dr. Strømgren havde været saa venlige at love at holde
nogle oplysende Foredrag for Plejepersonalet, anbefalede varmt, at alle Plejerne mødte
frem til disse Foredrag. Henry Poulsen oplæste en Artikel, der var tilsendt ham fra Afdeling

3. Artiklen var nægtet Optagelse i »Plejerbladet«. H. P. gav i en længere Redegørelse
Udtryk for sit Syn paa den Sag men blev imødegaaet af Th. Nielsen, J. B. Eriksen,
Lauritsen m. fl.
Formanden bød P. J. Mortensen velkommen til Arbejdet i Bestyrelsen, takkede derefter
Th. Nielsen for den Tid, han havde siddet der, og udtalte, at Th. Nielsen i sin Egenskab af
Hovedbestyrelsesmedlem stadig maatte regne med, at Bestyrelsen sendte Bud efter ham,
naar man holdt Møde.
Dirigenten sluttede Generalforsamlingen med en Tak til Medlemmerne for den Saglighed,
de havde udvist i alle Spørgsmaalene.
Der var god Tilslutning, og som sædvanligt sluttede man med fælles Kaffebord.
H. P.

