Generalforsamling i afdeling 1.
Den 7. oktober afholdt afdeling l generalforsamling. Formanden, Gamborg Lauridsen,
åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen og bad om forslag til dirigent. Peter
Mortensen blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav
ordet til sekretæren, A. Post, som oplæste forhandlingsprotokollen, der blev godkendt.
Af formandens beretning refererer vi: Ved sidste generalforsamling var der særligt to
problemer, som det blev pålagt bestyrelsen at søge løst paa bedste måde:
uniformsleveringen og spørgsmålet om de mange unge vikarer, der ikke kunne blive fast
ansatte. Med hensyn til uniformerne er der tilsyneladende ikke sket bedring, og det er i
højeste grad utilfredsstillende, som fængselsvæsenet har sløjt med statens midler, og som
de har misligholdt de påtagne forpligtelser. Af flere grunde har bestyrelsen hidtil prøvet at
medvirke til en bedring, bl. a. ved i en skrivelse til ledelsen at påtale den vilkårlighed og
ligegyldighed, vi har fået indtryk af er rådende på fængselsvæsenets værksted.
Denne anke og opfordring til ledelsen om som den egentlige aftager at påtale de nævnte
uheldige forhold er af hospitalet videresendt til direktoratet, men vi har endnu intet direkte
svar modtaget og har heller ingen bedringer kunnet konstatere. En grund til, at bestyrelsen
har anvendt denne fremgangsmåde, er, at man tidligere, da den lokale skrædder syede
uniformerne, og der var klaget over pasformen, ofte hørte en tidligere levering fra
fængselsvæsenet omtalt som en meget bedre uniformssyning. Det må derfor stadig anses
for at være rigtigt at prøve, om der endnu kan opnås en tilfredsstillende ordning. Men tiden
går, og da der intet er sket, som tyder på bedring, og da vi ikke har fået svar på vor
henvendelse, vil det måske være nødvendigt, at generalforsamlingen udtaler sit bestemte
ønske om at få uniformen syet efter mål og således, at den kan prøves en gang eller to,
før den endelig bliver syet færdig.
Bestyrelsen tog også fat på spørgsmålet om de mange vikarers usikre fremtid. Der blev
først søgt oplysninger ved de øvrige hospitaler, men der fandtes ingen steder lignende
forhold. Man henvendte sig til professor Strømgren om en forhandling., hvorunder der blev
oplyst, at af de normerede stillinger var et ret stort antal ubesatte. Der blev straks givet
tilsagn om at opslå 4 ledige stillinger, og så skulle senere flere blive besat. De blev kun
opslået her ved hospitalet. Kort tid efter fik vi meddelelse fra professor Strøm gren om, at
man ville besætte 7 stillinger, og endnu senere har det vist sig, at der blev 12. Når det har
trukket ud så lang tid over den l. september, som var angivet som tidspunktet for
ansættelsen, skyldes det dels den brevveksling, der har været mellem hospitalet og
direktoratet, og dernæst den omstændighed, at flere af ansøgerne har overskredet den af
finansministeriet bestemte aldersgrænse for fastansættelse. Vi har dog stadig håb om, at
det vil lykkes at få den fornødne
dispensation fra højeste sted. Professor Strømgren har indstillet de pågældende efter
kvalifikationer, uanset om de har overskredet aldersgrænsen, og fra direktoratet forventer
man' godkendelse af dette, da finansministeriet har givet mulighed for dispensation i visse
tilfælde. Her er der meget, der taler for, at dispensationen er berettiget, de pågældende
plejere er alle antaget, før den nye bestemmelse kom, og ledelsen mener, det er en
mindre heldig ordning at få så unge mennesker som 19-20-årige ind til den ansvarsfulde
og krævende gerning som plejer, et syn som vi, der står i arbejdet,' vist godt kan tilslutte
os.
Formanden omtalte forliget i sagen med plejer R. Sørensen, som formanden havde
underskrevet. Det blev foreslået, at forliget blev taget ud af beretningen og drøftet for sig
selv, og det blev enstemmigt vedtaget. Hovedbestyrelsesmedlem Henry Rasmussen
gaven oversigt over arbejdet i hovedbestyrelsen.

Efter at flere havde haft ordet til beretningen, blev denne godkendt.
Angående forligssagen udtalte formanden, at han for sent havde indset, at han ikke havde
bemyndigelse til at indgå forlig, og ved afstemningen om, hvorvidt formanden havde lov til
at indgå forlig, faldt stemmerne, som følger: 3 ja, 27 nej og 6 blanke. Sagen går videre til
hovedbestyrelsen.
Regnskabet oplæstes og godkendtes. Ved valg af tillidsmænd blev kasserer Krogh
genvalgt med akklamation, nyvalgt blev plejerne K. Jensen og Kramer Mikkelsen.
Suppleant plejeassistent Estrup. Til hjælpefondsudvalgsmedlemmer valgtes G. Lauridsen
(personlig suppleant A. Post) og O. Andersen (personlig suppleant M. Christensen),
revisor Aage Kølle blev genvalgt, listebærer blev J. Hauerslev, bestyrelsesmedlem i
musikforeningen G. Lauridsen.
»Julens glæde« fortsætter. Forslag til vedtægter for sammenslutningen inden for Dansk
hospitalsforbund blev anbefalet af Henry Rasmussen og enstemmigt vedtaget med ret til
ændringer til kongressen.
Forslag til hovedbestyrelsesmødet, som blev enstemmigt vedtaget, var:
1. Plejere, som ikke er blevet udnævnt til plejeassistenter senest ved det fyldte 42. år, får
et pensionsgivende tillæg på 300 kr. årligt.
2. Hovedbestyrelsen opfordres til at søge flere assistentstillinger på normeringsIoven
1949-50.
3. Hovedbestyrelsen bedes foranledige, at uniformssyningen foregår således, at der tages
mål og derefter prøves 1 a 2 gange før færdigsyningen, og at også drejlstøjet syes efter
mål, da den nuværende ordning ikke af os anses for at kunne blive tilfredsstillende.
Under eventuelt drøftedes andespil og juletræ, hvorefter dirigenten sluttede
generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
A. Post, sekretær.

