Generalforsamling i afd. 1.
Fredag den 5. oktober har afd. 1 holdt ordinær efterårsgeneralforsamling.
Formanden Peter J. Mortensen bød velkommen, særligt til repræsentanterne fra Dalstrup.
Søren Andersen valgtes til dirigent.
Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der efter et par anerkendende bemærkninger
godkendtes. Formanden indledte sin beretning med at udtale, at vi i det forløbne halvår
havde fået en ny overlæge på mandssiden. Og med overlæge Voldby har vi gode
forhåbninger om, at der mellem os og ledelsen viI finde et godt samarbejde sted.
Formanden omtalte indgående de lokale spørgsmål, som bestyrelsen havde beskæftiget
sig med, og gaven række interessante oplysninger fra mødet, der var afholdt i
Brønderslev, ligesom han oplæste og kommenterede behandlingen af de mange forslag,
der havde været indsendt af afdelingerne.
Plejerorkestret var nu ophævet, instrumenterne sælges ud, og alle værdierne overføres til
afd. 1. Det er med vemod, vi tager afsked med vort populære orkester, men når selv
Magne Jensen giver op, så er vi klar over, det er håbløst at fortsætte. Formanden rettede
en varm tak til Magne Jensen for hans utrættelige arbejde for at bevare orkestret. Vi
påskønner han holdt ud så længe.
Søren Poulsen takkede for den tilpas korte, men alligevel fyldige beretning, som
gav et udmærket indtryk af, at bestyrelsen havde udrettet et godt arbejde. Her i afdelingen
har vi rige og stolte traditioner bag os, vi er altid foran i arbejdet 1 og med ideerne. Jeg
takker de nuværende tillidsmænd, fordi de stadig hævder denne position indenfor vort
forbund. jeg lægger de unge på sinde at værne om disse traditioner, og gøre dem klar til at
vide, reføre arbejdet i den ånd, der berettiger os til på mere end en måde at være
forbundets første afdeling.
I den videre diskussion om formandens beretning var det særligt spørgsmål ved
rørende hospitalet i Brønderslev, der havde medlemmernes interesse. Formanden
besvarede de rejste spørgsmål og takkede Søren Poulsen for hans i manende ord til vore
unge kolleger, og : for hans anerkendelse af bestyrelsens arbejde, som han så smukt
havde givet udtryk for. Derefter godkendtes beretningen. Kassereren Hans Vagt oplæste
regnskabet, der viste et smukt resultat, hvilket gav anledning til et par velvalgte
komplimenter til vor aldrig svigtende kasse1 mester inden regnskabet godkendtes.
Nic. Krogh aflagde beretning og regnskab for »julens glæde«, hvor forrige års regnskab
var sluttet med et lille underskud. Men spareantallet og indskuddene havde dog aldrig
været større end nu i år, så Krogh kunne roligt anbefale, at man fortsatte. Han takkede
opkræveren Egon Christensen, for det strålende resultat og for hans fine
regnskabsførelse. Krogh kunne på bestyrelsens vegne foreslå, at han påskønnede det
udmærkede arbejde, men også fordi man syntes betalingen for opkrævningen af disse
mange penge var for ringe, med at man bevilgede opkræveren et ekstrahonorar på 75 kr.
Generalforsamlingen fulgte Krogh i alle hans forslag og beretningen og regnskabet blev
godkendt.
Valg af tillidsmænd var genvalg blot med den ændring, at Ove Balle afløste Johs. Haurslev
som listebærer.

Man vedtog at lade formanden repræsentere afd. 1 ved Vänersborg-kollegernes
organisations 50 års jubilæum den 2. november.
Man vedtog at afholde andespil og juletræsfest som sædvanlig.
Der førtes en livlig diskussion om den nye ferieplan, men der var dog almindelig tilfredshed
med den.
Dandernel Jensen bragte en hilsen fra kollegerne i Dalstrup. Han takkede bestyrelsen for
medlemsmødet man havde holdt ude hos dem, og som de havde været glade for. Vor
tillidsmand Johs. Clausen, ligger for tiden på hospitalet, så han har desværre ikke kunnet
give møde her i aften, men han har bedt mig om at bringe jer alle sammen en hilsen.
Formanden takkede for hilsenen og på hans opfordring vedtog man at sende Johs.
Clausen en blomsterhilsen med gode ønsker om snarlig helbredelse.
På de genvalgtes vegne takkede dirigenten for den tillid, der var vist dem og med tak for
god ro og orden og et leve for afd. 1 sluttede generalforsamlingen.
H. R.

