Generalforsamling i afd. 1
afholdtes fredag den 8. oktober. Formanden, Peter J. Mortensen, bød velkommen, særligt
til Th. Nielsen og de fire kolleger fra Dalstrup. Th. Nielsen valgtes til dirigent. Sekretæren
oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes. Formanden aflagde derefter beretning om
arbejdet i det forløbne halvår, hvor der har været afholdt ikke mindre end 4
generalforsamlinger. Formanden gennemgik samtlige forslag, der var indsendt til
lønningskommissionen, efter at de først havde været behandlet i afdelingerne og senere
på et møde i hovedbestyrelsen. På et styrelsesmøde i CO I havde man ligeledes
behandlet og indsendt en række ændringsforslag til lønningsloven, der helt lå på linie med
vore ønsker. Lokalt havde der ikke været store sager at arbejde med, det havde tilmed
været et usædvanligt roligt halvår. Formanden kunne dog ønske, at ordningen med t j
eneste bogen ændredes således, at vi selv fører den, det ville afhjælpe den mangel på
kontrol, som især afløserne klager over. Den instruks, der nu er udarbejdet til afløsning af
den gamle, var udsendt til udtalelse i afdelingerne, men da man ikke havde fjernet den
paragraf, der føltes ganske urimelig for plejerne, mente formanden ikke, man burde
tiltræde den, dertil var den alt for udemokratisk og ensidig.
Dirigenten takkede for den interessante beretning, der viste at bestyrelsen har arbejdet
godt, og at det er store og vigtige spørgsmål, der arbejdes med, spørgsmål, der har
betydning for medlemmerne, og som nok kan give anledning til videre drøftelse.
Henry Rasmussen var forbavset over, at instruksen var godkendt i sin nuværende form af
samtlige hospitalers ledelser, for da den blev behandlet på et samarbejdsudvalgsmøde
her, var såvel professoren som oversygeplejersken enige med
personalerepræsentanterne i, at det omtalte stykke i paragraf 14 var meningsløst og derfor
burde stryges, særligt fordi instruksen nu ikke længere skulle gælde plejepersonalet alene,
men alle.
Til beretningen havde desuden Clausen, Nic. Krogh, Øksnebjerg med flere ordet, og
resultatet af forhandlingen blev, at det overlodes til bestyrelsen af fremsætte en udtalelse,
som stærkt tager afstand fra instruksen i dens nuværende form. Derefter godkendtes
beretningen enstemmigt.
Kassereren, H. Vogt, oplæste regnskabet og kommenterede de forskellige konti. Winde
Sørensen mindede om, at en forhøjelse af formandens løn flere gange havde været på
tale, tiden var inde til det nu. Formanden så helst, spørgsmålet blev henlagt, til vi havde
fået den hårdt tiltrængte kontingentforhøjelse. Derimod ville han gerne have oprettet et
fond med henblik på afdelingens 50 års jubilæum. Dette blev vedtaget, og med tak til
kassereren for veludført arbejde godkendtes regnskabet.
Nic. Krogh aflagde beretning og regnskab for» julens Glæde«. Den blev efter en kort
diskussion godkendt.
Magne Jensen aflagde beretning fra orkesterforeningen; der mangler fortsat aktive
medlemmer, og han bad de unge om at møde frem og lovede dem tilmed gratis
undervisning. Der blev rettet en tak til Magne Jensen for den store interesse, han viste
orkestret, og med gode ønsker for videre fremgang under hans ledelse godkendtes
beretningen.

H. Vogt blev genvalgt som kasserer. Henry Rasmussen genvalgtes til bestyrelsen, og
Søren Andersen nyvalgtes i stedet for Age Kølle, der ikke ønskede at fortsætte (suppl.
Winde Sørensen og Henning Nielsen). Johs. Haurslev blev listebærer. Til
hjælpefondsudvalget genvalgtes Peter J. Mortensen og Otto Andersen
(personlig suppl. A. Post og Magne Jensen). Formanden bragte Age Kølle og Anker
Madsen en tak for deres arbejde i den forløbne tid og bød Søren Andersen velkommen i
bestyrelsen.
Under eventuelt var der mange forslag og ønsker fremme, som man overlod bestyrelsen
at arbejde videre med.
Formanden omtalte vinterens arrangementer og meddelte, at en anerkendt kunstner
havde skænket foreningen et maleri, der ville blive bortloddet, og det derved indkomne
beløb skulle efter giverens ønske gå til juletræsfesten.
Johs. Clausen bragte en hilsen fra Dalstrup, han henstillede til bestyrelsen også i år at
holde et medlemsmøde derude, han havde glædet sig over den fart og det humør, vor
æresgæst havde vist som dirigent, det var blevet en interessant aften, og han adresserede
især sin tak til dirigenten.
Formanden takkede også Th. Nielsen for vel udført arbejde som dirigent. Det er sikkert
enestående, at et æresmedlem bliver valgt til dirigent en sådan aften, men vi er både
glade og stolte over den indsats og interesse, du stadig viser din afdeling. Tak for i aften,
Th. Nielsen!
Dirigenten takkede for de venlige ord og for den tillid, man havde vist ham ved at lade ham
lede denne generalforsamling, det var dejligt at være med endnu en gang. Han bad dem
fra Dalstrup tage en genhilsen med ud til kammeraterne og takkede derefter for god ro og
orden.
Den vellykkede aften sluttede med fælles kaffebord, og der blev udbragt et kraftigt
besvaret leve for afd. 1.
H. R.

