Afdeling, 1, Aarhus, afholdt Generalforsamling den 31. Oktober.
Formanden bød de mødte velkommen, og A. Post valgtes til Dirigent. Sekretæren oplæste
Forhandlingsbogen, som efter at Th. Nielsen havde haft Ordet for nogle Bemærkninger,
blev godkendt.
Formanden gav derefter en Beretning om Arbejdet inden for Foreningen i det forløbne
Halvaar, og hvor især den nye Tjenestetidsordning havde spillet en Rolle, da der i flere
Tilfælde havde været klaget over daarlige Afløsningsforhold, for ringe Sikkerhed paa
Afdelingerne paa visse Tider af, Dagen m. m. De fleste af disse Forhold var efter
Forhandlinger med Professoren og Oversygeplejersken blevet bragt i Orden. Formanden
kom derefter ind paa Udeholdsplejernes Aftenvagt paa Afd. og den dermed forringede
Tjeneste for de Plejere, der var inde paa Afd. Som bekendt havde Udeholdsplejerne efter
den nye Tjenestetidsordning een ugentlig Afløsning af Aftenvagten paa Afd., som skulde
strække sig fra Kl. 19 til 23. Efter to Forhandlinger med Professoren havde de uden
Foreningens Medvirken faaet Tiden for Vagten lavet om, saa de først mødte paa Afd. Kl.
20 til 23, et Forhold, som Bestyrelsen fandt, var at favorisere en lille Del paa Bekostning af
langt den største Part af de interesserede.
Formanden rettede en kraftig Appel til Medlemmerne om at faa deres Forhold til
Foreningen bragt i Orden. Formandens Beretning gav Anledning til en længere Diskussion
om Holdledernes Aftenvagt. Man vedtog, at Bestyrelsen skulde udfærdige en Skrivelse til
Professoren, hvori Generalforsamlingen gav Udtryk for Ønsket om, at fremtidige
Forhandlinger blev ført ad lovlig Vej gennem Foreningen. Henry Rasmussen gav en lille
Redegørelse for Sagen fra Nykøbing og udtrykte Haabet om, at Forbundet vilde vinde den
ved Landsretten. Oplyste, at Sagen om det midlertidige Tillæg, som der stadig gøres Krav
paa, var overdraget C.O., og at Spørgsmaalet om mere Søndagsfrihed eller Erstatning
derfor for Tiden er til Behandling i et særligt Udvalg. Han udtrykte Haabet om, at vi skulde
faa 25 Assistentstillinger mere samt faa Bestillingstillæggene forhøjet fra 120 til 240 Kr.
Th. Nielsen oplyste, at Orkestret var ved at komme paa Fode igen, og at det var gaaet
udmærket i Sommer. Plejerske Frk. Lorentzen oplyste, at Plejerskerne havde faaet nye
Uniformer af et udmærket Stof, men at disse pludselig var blevet inddraget igen, et
Forhold, som Plejerskerne vil have Klarhed over. Formanden lovede at faa det undersøgt.
Bestyrelsen fik Generalforsamlingens Tilslutning til efter 1. December at inddrive ulovlige
Restancer ved en Sagfører. A. Post gav en Oversigt over Musikforeningens Regnskab og
Krogh over Plejerforeningens. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.
Valg af Tillidsmænd var Genvalg. Krogh gav en Oversigt over "Julens Glæde", og det
vedtoges enstemmigt at fortsætte ogsaa næste Aar.
Flere havde Ordet under Eventuelt, hvor man bl. a. drøftede Regnfrakkerne.
Sekretæren.

