Generalforsamling i afdeling 1.
Torsdag den 11. april holdt afdeling 1 ordinær generalforsamling. Formanden, Peter J.
Mortensen, bød velkommen til de fremmødte, særligt til repræsentanterne fra Dalstrup og
vort gamle trofaste medlem pensionist Th. Nielsen. Johs. Clausen valgtes til dirigent.
Sekretæren oplæste forhandlingsbogen og i tilslutning til denne aflagde formanden en
udførlig beretning om såvel hovedbestyrelses- som afdelingsarbejdet. En del lokale
spørgsmål var behandlet og nogle af dem løst tilfredsstillende. Han omtalte de
udmærkede fortsættelseskurser, der i vinterens løb havde været afholdt for
plejepersonalet. Om forbundsarbejdet var det særligt den kommende lønningslov,
uddannelsen og forslaget om personalechefer formanden beskæftigede sig med.
Næstformanden, Nich. Krogh, der havde deltaget i forretningsudvalgsmøderne og i
forhandlingen med direktoratet, kunne give interessante oplysninger i forbindelse med
disse problemer. Der er, sagde Krogh, enighed om, at en forbedret uddannelse er
påkrævet, men at få gennemført en 3-årig elevtid skal vi nok ikke regne med, dertil er
modstanden for stor. Målet må være, at den uddannelsestid, vi gennemgår på
sindssygehospitalerne, kommer os tilgode, hvis vi eventuel! senere søger adgang til den
fulde sygeplejeuddannelse, i lighed med den ordning, kolonien »Filadelfia« har opnået
med sundhedsstyrelsen. Af samtlige overlæger var kun een gået ind for ansættelse af
personalechefer, så det bliver svært at få løst dette spørgsmål. Nich. Krogh omtalte til slut
en række problemer i forbindelse med lønningskommissionens arbejde.
Johs. Clausen aflagde beretning om arbejdet ude i Dalstrup og meddelte, at de nu
ønskede at oprette deres egen selvstændige afdeling og havde ansøgt forbundet om
tilladelsen. Det skyldes ikke på nogen måde, at vi er utilfredse med vort tilhørsforhold til
afd. 1, men afstanden mellem de to tjenestesteder er vel stor, desuden synes vi, en mere
direkte kontakt med forbundsledelsen vil være af stor værdi for os.
Søren Poulsen fremhævede nødvendigheden af, at vi fortsat bevarede den nuværende
pensionsalder, skulle det ikke lykkes, måtte der gennemføres en kortere tjenestetid og en
lettelse i tjenesten for de 60-årige og derover. Hvis der oprettes en forskole for de
mandlige sygeplejere, bør det være en læge, der ansættes som forstander.
Egon Nielsen mente, der uddannelsesmæssigt var andre veje at gå, end dem vi var inde
på nu. Han pegede på en række beskæftigelsesmuligheder, som han syntes skulle
varetages af plejerne.
Folkepensioneringen kontra tjenestemændene gav an1edning til forskellige interessante
spørgsmål, som diskuteredes livligt. Efter at formanden havde repliceret, godkendtes
beretningen.
Kassereren, Hans Vogt, oplæste det reviderede regnskab, der viste god fremgang. Vogt
takkede Dalstrup for godt samarbejde i de forløbne år, der havde aldrig været restancer
derudefra. Regnskabet godkendtes.
Ved valg af tillidsmænd genvalgtes formanden, Peter J. Mortensen, næstformanden, Nich.
Krogh, og Henning Lyager, Poul Erik Nielsen ønskede ikke at fortsætte, og i ,hans sted
valgtes Aksel Petersen. Desuden nyvalgtes Johs. Haurslev, i stedet for Søren Andersen,
der var rejst til Ballerup. Suppleanter til bestyrelsen blev Erling Rasmussen og Johs.
Mikkelsen. Kabel genvalgtes til revisor. Søren Madsen genvalgtes til listebærer, suppleant

blev Gunnar Jensen. Til fanebærer og vagt nyvalgtes Gunnar Jensen og Niels Erik
Andersen. Henning Lyager valgtes til at deltage i tillidsmandskurset i Knudshoved med
Aksel Petersen som stedfortræder.
Nogle bevillinger vedtoges, bl.a. en efterbevilling på 50 kr., der var brugt til
Ungarnshjælpen, og 100 kr. til Dalstrup.
Der var ingen forslag indkommet, heller ikke til hovedbestyrelsen.
Under eventuelt blev det overladt til bestyrelsen at arrangere en udflugt.
Timmermann syntes, bestyrelsen svigtede foreningen. Stiftelsesdagen den 12. juni bør
fortsat markeres. Der blev spurgt efter de penge, der ved hospitalets 100 års jubilæum var
samlet ind af personalet. Var de anvendt? På flere forespørgsler kunne formanden oplyse,
at 7 medlemmer søgte til Brønderslev, og at overnormeringen her på hospitalet var meget
lille. Krogh redegjorde for de ferieregIer, der nu var indført, og henstillede til medlemmerne
at udnytte dem i den ånd, de var vedtaget, først da ville det vise sig, at
det var en god og retfærdig ordning, der var indført.
Johs. Clausen var lidt vemodig ved tanken om, at det var sidste gang, han som medlem af
afdeling 1 deltog i dens generalforsamling; han havde altid været glad for at være med i
arbejdet. Clausen takkede for godt samarbejde og håbede, det under andre former kunne
fortsætte.
Th. Nielsen takkede for den gode modtagelse, han altid fik, når han mødte op i afdelingen.
Han ,havde med interesse fulgt forhandlingens gang på generalforsamlingen og havde
fået et godt indtryk af det store arbejde, bestyrelsen udretter. Th. Nielsen ønskede held og
lykke til, at de forskellige spørgsmål blev løst til gavn for hospitalerne og plejepersonalet
(talen belønnedes med et kraftigt bifald).
Formanden ønskede Dalstrup til lykke med beslutningen om at oprette selvstændig
afdeling under DHF, der vil også i fremtiden være grundlag for et bredt og godt
samarbejde. Han bad repræsentanterne tage en hilsen med herfra til alle kollegerne i
Dalstrup. Formanden takkede også Th. Nielsen for hans friske og djærve tale, det er os en
glæde at se og høre dig på vore møder. Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen til arbejdet og takkede Poul Erik Nielsen for ,godt samarbejde gennem de
mange år. Formanden havde også bragt Søren Andersen en hilsen og tak for det store
arbejde, han .j en række år havde udført inden for bestyrelsen. Dirigenten sluttede af med
tak ,for god ro og orden, og der udbragtes et leve for afdeling 1.
H.R.

