Generalforsamling i afd. 1.
Torsdag den 6. oktober holdt afd. 1 sin ordinære efterårsgeneralforsamling..
Formanden, Peter J. Mortensen, bød velkommen og udtalte smukke mindeord over pens.
plejeassistent Carl Hansen, der efter længere tids sygdom døde i juni måned. Carl Hansen
havde i mere end 30 år været et virksomt og interesseret medlem af vor organisation,
gennem sine forskellige tillidsposter havde han udrettet et stort og fortjenstfuldt arbejde til
gavn for plejerstanden, hans navn er indskrevet i foreningens historie. Vi vil ære hans
minde!
laks. Clausen, Dalstrup, valgtes til dirigent. Sekretæren oplæste forhandlingsprotokollen,
og i tilslutning til denne aflagde !formanden en udførlig beretning om arbejdet i det forløbne
halvår såvel i forbundet som i afdelingen. Formanden beskæftigede sig især med
kongressens afholdelse og de beslutninger, der var truffet der, men også
uddannelsesproblemet og uniformsspørgsmålet blev der fyldigt redegjort for. Sluttelig
omtalte formanden de lokale spørgsmål, som bestyrelsen arbejdede med for øjeblikket,
ligesom de arrangementer, der havde været afholdt i sommerens løb, blev uddybet.
I diskussionen om beretningen var det især uddannelsen, der lå medlemmerne på sinde.
Otto Andersen mente, at elevtiden burde omfatte mindst eet års praktisk arbejde på et
almindeligt sygehus.
Johs. Mikkelsen fandt det påkrævet, at også det nuværende personale fik en
videregående undervisning.
Formanden henviste i denne forbindelse til de retningslinier, kongressen havde drøftet og
henstillet, at forbundsledelsen fulgte. Vi ønsker som bekendt en tre-årig elevtid, og vi
håber, at det udvalg, der nu er nedsat til en forbedring af uddannelsen, må få held til at
udarbejde en undervisningsplan, som alle parter kan samles om, men det haster.
Tage Hougaard m. fl. syntes, der skufle indsendes en protest mod de store prisforhøjelser.
Forslaget blev videresendt til forbundet.
Efter endnu en del diskussion blev forhandlingsprotokol og formandens beretning
godkendt..
Kassereren, Hans Vogt, fremlagde regnskabet; det godkendtes uden diskussion.
Nic. Krogh aflagde beretning fra» Julens Glæde«; både i medlemsantal og indskud havde
der i årets løb været stor fremgang. Efter et par rosende bemærkninger til opkræveren,
Egon Christensen, godkendtes regnskab og beretning.
Næste punkt på dagsordenen var valg af tillidsmænd. Det blev genvalg over hele linien.
Formanden meddelte, at da hjælpefonden var ophævet til fordel for et jubilæumsfond, var
der ikke længere brug for det lokale hjælpefondsudvalg, som indtil nu bestod af P. J.
Mortensen, Otto Andersen og Søren Poulsen. Det tiltrådtes.
Generalforsamlingen vedtog at fastsætte formandens og kassererens honorar til 250 kr.
årligt. Festudvalgets formand og sekretæren får 60 kr.
Under eventuelt blev der fremsat en hel del ønsker og forslag til bestyrelsen. Man ville f.
eks. gerne besøge et par af de store institutioner i Århus, bl. a. »Demokraten«s bladhus.
Bestyrelsen blev også kraftigt opfordret til at søge udvirket; at der blev ansat en
personalechef. Plejerskekjolerne og de hvide jakker blev kritiseret, de blev også kasseret
af vaskeriet senere end strengt. nødvendigt, mente man.

Pens. plejeassistent Th. Nielsen udtrykte sin tilfredshed med bestyrelsens og
forbundsledelsens store arbejde. Der havde været mange vigtige spørgsmål at tage stilling
til, han takkede formanden for den interessante beretning, der viste, at man arbejdede
ihærdigt inden for DHF.
Man vedtog at afholde gåse- og andespil og juletræsfest som sædvanlig. En eventuel
oprettelse af en boligforening blev drøftet, men der toges ikke endelig stilling til forslaget i
denne omgang.
Formanden takkede for den livlige interesse, man :havde vist de foreliggende problemer.
Det er altid rart ,for en bestyrelse, når man mærker, at medlemmerne står bag den. Th.
Nielsens fortsatte medleven i vort arbejde er vist enestående. Vi glæder os altid ved at se
og høre dig her på vor generalforsamling, og vi takker dig for den interesse, du har til din
afdeling og til DHF i det hele taget.
Dirigenten bragte en hilsen fra Dalstrup. Vi har i aften drøftet mange store spørgsmål, vi
har gennem formanden og bestyre1sen fået problemerne belyst således, at vi med god
samvittighed kan overlade det videre arbejde til dem. Tak for i aften og for god ro og
orden.
H.R.

