Afdeling 1, Århus, holdt generalforsamling mandag den 17. oktober.
Formanden Peter J. Mortensen bød velkommen og udtalte håbet om, at
generalforsamlingen måtte få et godt og sagligt forløb. Formanden holdt derefter en smuk
mindetale over afdøde plejer Søren Chr. Sørensen. Talen blev af forsamlingen påhørt
stående.
Rasmus Jensen valgtes til dirigent, han takkede for hvervet og oplæste dagsordenen, der
blev godkendt.
Derefter aflagde formanden en lang og udførlig beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne halvår og kom her særligt ind på de resultater, der var opnået ved, at
finansministeriet havde dispenseret fra aldersbetingelserne for en del Kolleger, der var
blevet for gamle, men som det nu alligevel var lykkedes at få ansat. Det var et godt og
dygtigt arbejde, der her var gjort af forbundsledelsen, men også folketingsmand Holger
Eriksen skyldte vi stor tak for det heldige resultat. Bestyrelsen ville også i vinter forsøge at
sætte et kursus i gang, bl. a. kunne man ønske et kursus i medicin og injektioner.
Formanden omtalte ret indgående de forslag, afdelingen havde udarbejdet til
normeringsloven, og som H.B. på mødet i Nyborg havde taget afstand fra. I den anledning
havde bestyrelsen sendt en udtalelse til H.B., hvori man beklager, at forslagene fik så
dårlig en behandling. Formanden havde samtidigt på afdelingens vegne sendt en
indbydelse til forbundsformand Emil Petersen om at deltage i vor efterårs
generalforsamling. Forbundsformanden havde takket for indbydelsen og meddelt, at
forbundsledelsen var gået ind for, at forbundsformanden besøgte samtlige afdelinger, men
det kunne først lade sig gøre i sidste halvdel af november. Bestyrelsen havde modtaget en
hel del klager over drejlstøjet, det var meget dårligt syet, og af ubleget stof, så det nåede
aldrig at blive hvidt, som det jo i henhold til beklædningsreglementet skal være. Klagerne
videresendt til forbundet. Formanden omtalte forskellige lokale spørgsmål, bestyrelsen
havde arbejdet med, og han sluttede sin beretning med en redegørelse for
samarbejdsudvalgenes betydning for personalet. Vi må hævde, at en eventuel
rationalisering indenfor vor etat, må begynde fra oven, og at de indvundne fordele kommer
os alle tilgode.
Derefter aflagde Henry Rasmussen beretning om forbundsarbejdet, og det var særligt
uddannelsesspørgsmålet i forbindelse med det nedsatte sygeplejeudvalgs betænkning,
han beskæftigede sig med. Beklædningsreglementet med overgangsbestemmelserne blev
gennemgået; selvom vi har opnået, at uniformen med tiden overgår til ejendom, så er
reglementet ikke tilfredsstillende, før det sikrer os regnfrakke og kappe.
H. R. omtalte de nye tjenestetidsregler, der er trådt i kraft den 1. oktober; med dem er vort
gamle krav om mere søndagsfrihed eller erstatning derfor endelig blevet opfyldt.
H.B.-mødet i Nyborg blev afholdt udelukkende, fordi vi her i afdeling 1 havde indsendt
nogle selvstændige forslag, som vi ønskede kom med på normeringsloven.
Forbundsledelsen syntes disse forslag var for vidtgående og indkaldte H.B. og lod den
tage stilling til og ansvaret for de forslag, der blev indsendt. Resultatet af forhandlingen
kender I, og selvom jeg beklager, at H.B. ikke tog hensyn til vore ønsker, så skylder jeg at
sige, at de mål og veje, som H.B. traf beslutning om i det foreliggende spørgsmål, i sig
selv indebærer store muligheder for det bedste resultat.. Vi må ikke glemme, at vort
avancement er nyt og svagt; forbundsledelsen har derfor også ret og pligt til netop at sætte
ind der. Flertallet at medlemmerne i DHF går ind for den linie, som H.B. følger, at fremme
og udvide vore avancementsforhold mest muligt.

Henry Rasmussen sluttede sin beretning med at henstille til medlemmerne at lade
spørgsmålet ligge, indtil mødet sammen med forbundsformanden fandt sted.
l diskussionen om beretningerne deltog Th. Nielsen, Nic. Krogh, Kramer Mikkelsen,
Hougaard og Aage Dam Sørensen. Sidstnævnte bragte desuden en hilsen fra
kammeraterne i Dalstrup.
Beretningerne godkendtes. Kassereren Hans Vogt oplæste regnskabet, der godkendtes.
Nic. Krogh oplæste julens glæde regnskabet, der godkendtes, og man vedtog fortsat at
lade foreningen bestå. Derefter gik man over til valg af tillidsmænd. Kramer Mikkelsen og
Karl Jensen genvalgtes til bestyrelsen. Suppleanter blev Knud Poulsen og Kølle. Til
revisor valgtes Hougaard i stedet for Kølle, der ikke ønskede genvalg. Knud Poulsen blev
listebærer. Til hjælpefondsudvalget genvalgtes Gamborg Lauridsen og Otto Andersen.
Formanden P. J. Mortensen valgtes til medlem af musikforeningens bestyrelse. Som
repræsentant i samarbejdsudvalget valgtes Henry Rasmussen. Bestyrelsen havde
indsendt et forslag, der gik ud på, at formanden overværer elevernes eksamen. Det
vedtoges, at bestyrelsen søger sagen løst.
Under eventuelt blev en masse spørgsmål berørt bl. a. ønskede frk. Vestergård oplyst, om
den plejerskekjole-model, der var udsendt til hospitalerne, ikke snart viste sig her i Aarhus.
Formanden måtte meddele, at han ikke kendte noget til det, men han skulle omgående
efterlyse kjolen. Man vedtog at holde andespil i november måned, og at man som
sædvanlig holder juletræsfest i fællesskab med de øvrige organisationer inden for
hospitalet.
l en længere diskussion kritiseredes de mange og lidet smigrende bemærkninger, der her
og der var faldet om plejerne i anledning af sygeplejeudvalgets betænkning. Der var
almindelig enighed om, at vi manglede et organ inden for forbundet, der kunne gendrive
sådanne påstande og uhyrligheder, og der blev foreslået, at man hurtigst muligt fik oprettet
et presseudvalg, der fik til opgave at værne vor stand og vore interesser over for
offentligheden.
Efter at endnu nogle ønsker var blevet fremsat til bestyrelsens overvejelse, sluttede
dirigenten den velbesøgte og interessante generalforsamling med en tak for god ro og
orden.
J. Mikkelsen, fung. sekretær.

