Generalforsamling i afdeling 1
Fredag den 10. oktober holdt afdeling 1sin ordinære efterårsgeneralforsamling.
Formanden, Peter J. Mortensen, bød velkommen og rettede en særlig hilsen til repræsentanten for plejerne i
Dalstrup, Johs. Clausen, og pens. plejeassistent Th. Nielsen.
Derefter udtalte formanden: Siden vi sidst har været samlet, har vi mistet en af vore gode kammerater, der gik bort i
en alt for tidlig alder. J. B. Eriksen var igennem en lang årrække med til at præge arbejdet såvel i vor afdeling som
inden for forbundet. Foruden sine mange tillidshverv, bl. a. nogle år som formand her i afdeling 1, var han i 13 år
formand for redaktionsudvalget. På denne post fik han lejlighed til at besøge samtlige forbundets afdelinger. Ved
sin gemytlige facon, og en aldrig svigtende interesse for arbejdet og problemerne blev j. B. Eriksen en særdeles
kendt og skattet skikkelse overalt inden for D.H.F. Vi vil takke og mindes vor gamle kammerat ved et øjebliks
stilhed. Æret være dit minde!
Den smukke mindetale påhørtes stående.
Poul Erik Nielsen valgtes til dirigent.
Han takkede for hvervet og oplæste dagsordenen.
Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der blev godkendt. Formanden aflagde derefter en fyldig beretning såvel fra
arbejdet i hovedbestyrelsen som den lokale afdeling, og her kom formanden særligt ind på kongressen og dens
beslutninger, der var nedfældet i de udtalelser, man havde udsendt derfra. Omtalte ligeledes afdelingens forslag,
hvoraf et par stykker, som kongressen i første omgang havde henvist til lokal afgørelse. Formanden omtalte
medlemsmødet i Dalstrup, som forbundsformanden havde deltaget i, og sommerens udflugter til
Råmosegård-Dalstrup og den særlig vellykkede tur til Sverige.
I begyndelsen af det nye år skal vi tage endelig stilling til en eventuel indmeldelse i De samvirkende Fagforbund
gennem en urafstemning. Forinden vil CO l's formand, P. Madsen, komme hertil og holde et foredrag for os.
Formanden anbefalede medlemmerne at stemme for indmeldelsen. Vi ved, at uden arbejderne kommer vi ikke langt,
det var f. eks. i kraft af dem, vi nu næsten har 100 kr. mere om måneden - nemlig det midlertidige løntillæg - end
lønningsloven forudsagde. Det er værd at lægge mærke til, den dag afgørelsen om indmeldelse skal tages.
Personaleorganisationernes formænd havde deltaget i en forhandling om fast konsultationstid, og en bedre ordning
af medicinudleveringen for personalet.
Spørgsmålet var nu løst tilfredsstillende. Formanden oplæste og kommenterede
et forslag, der var udarbejdet af M. Jochumsen, Viborg, vedrørende overgangs- bestemmelserne, når den fulde
sygeplejeuddannelse indføres ved autorisation. Formanden omtalte nogle påtænkte studiekredse i vinterens løb med
lægerne som
ledere og sluttede beretningen med at nævne nogle lokale spørgsmål, der var arbejdet med.
I diskussionen om beretningen deltog Kramer Mikkelsen, Th. Nielsen, Nic. Krogh og mange flere, og det, der
særligt interesserede, var uddannelsen og over- gangsbestemmelserne. Der var også denne gang delte meninger om,
hvorvidt planen for uddannelsen var den rette, eller om man på bekostning af den almindelige sygepleje ikke hellere
skulle sørge for en bedre og mere tidssvarende specialuddan- nelse.
Formanden kom ind på uniformsspørgsmål ønsker, forslag og ideer. Resultater af arbejdet inden for
samarbejdsudvalget blev efterlyst og ivrigt diskuteret og kritiseret.
A. Post anbefalede større tilgang til orkestret, der var brug for flere aktive musikere.
Kramer Mikkelsen beklagede den smålighed, der alt for ofte gjorde sig gældende over for det underordnede
personale på hospitalerne. Når man jfr. hovedrevisoratets bemærkninger til sindssygevæsenets udgiftsposter ser,
hvorledes man lader pengene rulle i andre spørgsmål, kan det harme, at de ringe beløb, det kræver for at opfylde
vore beskedne ønsker, ikke er til at fremskaffe.
Johs. Clausen bragte en hilsen fra Dalstrup og takkede for besøget derude. Vi støtter bestyrelsen i dens arbejde, og
vi håber, at de spørgsmål, bl. a. den fulde uddannelse på lige fod med sygeplejerskerne, der trænger sig på, snart må
blive løst.
Dirigenten syntes, at alt for mange medlemmer svigter foreningen. Det er på generalforsamlingerne de enkelte
medlemmer skal gøre deres indflydelse gældende, det er her afgørelserne skal træffes. Vi må have bud til dem alle
om at møde, når foreningen kalder.
Derefter sluttede dirigenten med tak for god ro og orden og et leve for D.H.F.
H.R.
Plejerskerne mødes igen
1. december sidste år besøgte 22 forhenværende plejersker efter aftale med overlæge, professor, dr. med. E.
Strømgren, det sindssygehospital, hvor de i sin tid havde haft deres gerning.
Dengang aftalte damerne, der alle bor i Århus eller Risskov, at mødes om et år. Fornylig mødtes de til fælles
kaffebord på Risskov badehotel og opfriskede gamle minder.

Formanden for Dansk Hospitalsforbunds Århus-afdeling, P. j. Mortensen, var efter indbydelse til stede og talte ved
kaffebordet om udviklingen på hospitalet og inden for organisationen, som damerne alle har været pionerer i.
Ved kaffebordet indsamlede de »gamle« plejersker et beløb til den ved hospitalets jubilæum oprettede
jubilæumsfond til fordel for patienterne.

