Generalforsamling i afdeling 1.
Afd. 1 holdt sin ordinære efterårsgeneralforsamling den 12. oktober på hospitalet.
Formanden Peter J. Mortensen, bød velkommen til de ca. 45 medlemmer, der var kommet
til stede, og udtalte ,derefter smukke mindeord over plejeass. A. P. Andersen og pens.
plejer August Jørgensen, der døde i sommer. Det var afholdte og dygtige kolleger, som
gennem deres gerning i en menneskealder var med til at højne og skabe respekt for vor
stand. Lad os i taknemlighed og ærbødighed ved et øjebliks stilhed ære deres minde.
Poul Erik Nielsen va1gtes til dirigent, han oplæste dagsordenen, som godkendtes.
Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der efter et par korte bemærkninger blev
godkendt. Derefter aflagde formanden en fyldig beretning om arbejdet i det forløbne
halvår, såvel lokalt som inden for forbundsledelsen. Formanden kom særligt ind på den
mærkbare personalemangel, der i den senere tid havde gjort sig gældende, og som havde
til følge, at tjeneste
forholdene på afdelingerne blev erklæret for utilfredsstillende. I en forhandling med
overlægen havde man opstillet 5 punkter, som man mente kunne løse problemerne.
Forhandlingerne var endnu ikke afsluttet. Formanden omtalte 50mmerud!flugten til
hospitalet i Middelfart og studieturen til psykopatanstalten i Horsens. Han takkede
festudvalget for de vellykkede arrangementer.
Formanden kom i sin beretning ind på de spørgsmål, som hovedbestyrelsen arbejder med,
og omtalte ,det HB-møde, der i november bliver afholdt i forbindelse med forbundets 40
års jubilæum. Det ser nu ud til, at lønningsloven skal til revision, og vi må håbe, at de
mangler, vi kan pege på i den nuværende lønningslov, bliver ændret og forbedret til gavn
for tjenestemandsstanden. Formanden udtalte sin glæde over det gode samarbejde, vi
står i til de øvrige tjenestemandsorganisationer gennem vort medlemsskab i trafiketaternes
foredragsforening og anbefalede medlemmerne at dygtiggøre sig ved at deltage i nogle af
de kurser, som foredragsforeningen arrangerer vinteren igennem.
Johs. Clausen bragte en hilsen fra Dalstrup og takkede, fordi han havde fået lov til at
deltage i CO l's kursus på Knudshoved. Det havde være en oplevelse og en berigelse for
ham. Clausen ønskede, når lønningsloven blev revideret, at man fjernede den
uretfærdighed, der ligger i at give een part af plejepersonalet et bestillingstillæg på 120 kr.,
mens en anden part intet får, skønt tillægget er givet som en slags afsavn af bymæssige
forhold. Det må være således, at alle, der er undergivet de levevilkår, som
bestillingstillægget giver udtryk og tanke for, får de 120 kr. Jeg vil bede forbundsledelsen
om at have denne uretfærdige ordning i erindring, når en ændring af lønningsloven skal
udformes. løvrigt takkede Clausen ,formanden og bestyrelsen for det gode arbejde, der
var udført, og foreslog, at der i vinterens løb blev afholdt et medlemsmøde i Dalstrup.
Til beretningen havde endvidere Nic. Krogh, Øksnebjerg, Hauerslev m. fl. ordet, hvorefter
formanden replicerede til de forskellige, inden beretningen godkendtes.
Nic. Krogh aflagde beretning og regnskab for "Julens Glæde"; man vedtog at fortsætte
med foreningen, og beretningen godkendtes.
Magne Jensen aflagde beretning fra orkesterforeningen. De aktive havde ligget stille et par
måneder, men man var nu kommet godt i gang igen. Udgifterne var steget stærkt, og det
kneb voldsomt med at klare de økonomiske forpligtelser. Vi må bede alle medlemmer
være os behjælpelige med støtte både økonomisk og aktivt.
P. J. Mortensen, Th. Nielsen, Post og mange flere havde ordet. Alle talerne støttede
Magne Jensens opfordringer til at stå sammen om orkesterforeningen. Der bevilgedes
dem 100 kr. Beretningen godkendtes.
H. Lyager ,fremlagde regnskabet. Plejerforeningens formue er på 1500 kr.

Kassereren meddelte, at der ikke længere er ulovlige restancer i afdelingen. Regnskabet
blev godkendt med ros og anerkendelse til kassereren.
Så gik man over til valgene. H. Lyager ønskede, trods mange opfordringer, ikke at
fortsætte som kasserer, i stedet valgtes H. Vogt. Carl Jensen og Henry Rasmussen
genvalgtes til medlemmer af bestyrelsen med Åge Kølle som suppleant. H. Lyager og
Kabel Christensen blev valgt til revisorer. Anker Madsen blev listebærer. P. J. Mortensen
og Otto Andersen genvalgtes til medlemmer af hjælpefonden med henholdsvis A. Post og
Magne Jensen som personlige suppleanter.
Henry Rasmussen aflagde beretning fra samarbejdsudvalget, hvor man foruden de
forslag, der var indsendt af personaleorganisationer, havde gennemgået et udkast til ny
instruks. Udvalget fandt, at den var unødvendigt lang, og havde foretaget en del ændringer
og udeladelser, bl. a. var paragraf 14 helt strøget. Til udvalget havde foreningen af
sygeplejersker indsendt et forslag, der gik ud på, at man i stedet for de skæve helligdage
fik indført en fridagsordning med fridag hver 6. dag. Dette forslag vedtog man at lade
behandle på organisationernes efterårsgeneralforsamlinger, derfor var det bragt frem her.
H. R. omtalte jubilæumsfonden,
hvor midlerne egentlig er for små til, at man virkelig kan foretage noget, der er sagen
værdig. Anbefalede medlemmerne fortsat at betænke jubilæumsfonden med pengegaver.
I diskussionen om beretningen var der ingen, der ønskede nogen ændring af den
bestående fridagsordning.
Under eventuelt blev der bragt mange spørgsmål og ønsker frem. Man vedtog at afholde
andespil og julefest i lighed med tidligere år. Uniformsspørgsmålet blev som sædvanligt
livligt diskuteret. Øksnebjerg efterlyste et større egeløv på kasketten, der var lovet os for
længe siden. Formanden sagde, at det også ville komme, men den beholdning, der var af
de gamle, skal bruges op først. Han konkluderede de faldne udtalelser om uniformen
derhen, at ønsket om en bedre kvalitet af uniformsstoffet ,og en regnfrakke snarest burde
opfyldes, og det gav medlemmerne udeIt tilslutning til.
Th. Nielsen så gerne, at man ved en kommende lønrevision søgte gennemført, at
pensionisterne bibelholdt stedtillægget, og at de kom op på det fulde reguleringstillæg.
Dirigenten sluttede derefter generalforsamlingen med talk for god og saglig diskussion og
udbragte et leve for afdeling 1.
H. R.

