
 

Generalforsamling i afd. 1.  
Fredag den 10. oktober har afd. 1 holdt ordinær generalforsamling. Formanden, Peter j. 
Mortensen, bød de ca. 60 .fremmødte medlemmer velkommen og rettede en særlig 
velkomsthilsen til Søren Andersen, der nu er formand for afdelingen i Ballerup, pens. 
plejeassistent T.h. Nielsen og til de nye medlemmer, der for første gang deltog i 
foreningens møder.  
 
Gamborg Lauridsen valgtes til dirigent; han takkede for tilliden og oplæste dagsordenen, 
der godkendtes efter en enkelt rettelse, foranlediget af Nic. Krogh, der uden for tur 
ønskede sig fritaget for hvervet som bestyrelsesmedlem.  
 
Forhandlingsbogen blev oplæst; den blev godkendt, efter at dirigenten havde bragt 
sekretæren en tak for den ve1førte protokol.  
 
Formanden aflagde derefter en interessant beretning om arbejdet fra såvel forbundet som 
den lokale bestyrelse. Han omtalte de møder og andre arrangementer, der havde været 
afholdt, og skitserede planerne for vinterens oplysningsarbejde, hvor man blandt andet 
havde tænkt på at få et par studiekredse oprettet, der under kyndig ledelse skul1e 
gennemgå den nye lærebog.  
 
En modernisering og rationalisering af tjenesteforholdene på afdelingerne var ønskeligt, 
forslagene var opstillet i 7 punkter, som der førtes forhandlinger om med 
hospitalsledelsen; disse forhandlinger var ikke tilendebragt endnu, men formanden 
nærede håb om en tilfredsstillende løsning, fordi som han sagde vi har en overlæge med 
en klar hjerne, men også med et varmt hjerte for patienternes og personalets vel.  
 
Formanden omtalte de mange spørgsmål, forbundsledelsen arbejder med, og som 
forbundsformanden i en terminsoversigt har givet en så levende skildring af, at den bør 
offentliggøres i »Plejerbladet«.  
 
Formanden påpegede, at kongressen har vedtaget, at man arbejder hen til, at forbundet 
indmeldes i De samvirkende Fagforbund. Vi kan ikke være bekendt at stå udenfor og må 
derfor beslutsomt gøre vor indsats, for at indmeldelsen bliver en realitet. Med forskellige 
meddelelser og oplysninger vedrørende Samkøb sluttede formanden sin beretning og 
indstillede den til velvillig behandling og godkendelse.  
 
M. Martinsen takkede for den udmærkede beretning og det store arbejde, der blev gjort af 
bestyrelsen. Han beklagede, at Nic. Krogh måtte træde ud af bestyrelsen og foreslog, at 
man takkede ham for det arbejde, han havde udrettet i så mange år for afd. 1, ved at rejse 
sig, og det gjorde medlemmerne, endda gerne.  
 
De efterfølgende indlæg viste, at uddannelsen, herunder kurser, pensionsforhold og en 
eventuel afskaffelse af uniformen, var spørgsmål, der særligt havde medlemmernes 
interesse. Der blev ligeledes givet udtryk ,for glæde og tilfredshed med, at forbundet havde 
opnået en bedre placering for det personale, der havde mistet bestillingstillægget.  
 



Såvel forbundsformanden som afdelingsformanden måtte besvare en del forespørgsler, 
inden beretningen godkendtes, og det gjorde medlemmerne ved at rejse sig.  
Derefter redegjorde forbundsformanden for personaleansættelsen ved hospitalet i 
Glostrup, hvortil man endnu ikke har fået et tilstrækkeligt antal 'kvalificerede ansøgere. 
Forbundsformanden nævnede en række forhold, der havde været medvirkende til, at 
forbundsledelsen var gået ind ,for at støtte direktoratets bestræbelser på at få de 
nødvendige antal stillinger besat og på et frivilligt grundlag. Han omtalte bolig- og 
skatteforholdene derovre og mente ikke, de kunne virke afskrækkende for os her i Århus.  
Redegørelsen førte til en længere diskussion og flere forespørgsler, som 
forbundsformanden svarede på. Han appellerede sluttelig til de medlemmer, som kunne 
tænke sig at søge til Glostrup, om at tage en endelig beslutning snarest han kunne love 
direktoratets velvillige medvirken til f. eks. et eventuelt lønforskud til brug ved indskud i en 
boligforening, ligesom der ville blive givet fuld flyttegodtgørelse.  
 
Henning Lyager aflagde beretning og regnskab for »Julens Glæde«, der blev godkendt. H. 
Vogt gennemgik afdelingens regnskab, der viste en ret god formuefremgang. Formanden 
takkede kassereren for vel udført arbejde og udtalte, at der nok skulle blive god brug for de 
opsparede penge, når afdeling 1 til næste år fejrer 50 års jubilæum. Regnskabet 
godkendtes.  
 
Henry Rasmussen genvalgtes til bestyrelsen, og nyvalgt blev Carl Emil Nielsen og Ove 
Balle. Erling Rasmussen genvalgtes til suppleant. Kassereren blev genvalgt med 
akklamation. Henry Nielsen genvalgtes til revisor. Ove Jespersen nyvalgtes ti.! listebærer 
med G. Jensen som suppleant. Et par bevillinger blev vedtaget.  
 
Under eventuelt fremkom der nogle forslag og ønsker, også af kritisk art, som formanden 
lovede, bestyrelsen skulle tage sig af. Man vedtog at afholde andespil og juletræsfest som 
vanligt.  
 
Nogle forslag, der var til behandling i samarbejdsudvalget, efterlystes. Repræsentanten, 
Henry Rasmussen, kunne kun sige, at der ikke havde været afholdt møde det sidste halve 
år, hvilket stærkt kritiseredes, og spørgsmålet henvistes til videre behandling i bestyrelsen.  
Formanden takkede Nic. Krogh og Johs. Haurslev, der begge ikke ønskede genvalg til 
bestyrelsen, for godt samarbejde og kammeratskab, og bød de to nye medlemmer 
velkommen til arbejdet.  
 
Nic. Krogh tækkede for de mange smukke ord., der var sagt til ham ved afskeden med det 
lokale arbejde, han mindedes med glæde kammeratskabet i bestyrelsen, hvor der blev 
arbejdet alvorligt med problemerne, men hvor der også havde været gode festlige stunder. 
Han håbede, at han stadig kunne deltage i bestyrelsesmøderne, når tiden tillod det.  
Th. Nielsen takkede ,for den altid venlige modtage1se, han fik, når han deltog i 
foreningens møder, og udtalte respekt for det arbejde, der udføres af bestyrelsen. Han 
håbede, det ville lykkes at få virkeliggjort tanken om en indmeldelse i De samvirkende 
Fagforbund.  
 
Søren Andersen takkede for invitationen og den gode modtagelse, han havde fået i 
afdeling 1, og bragte en hilsen fra de tidligere arbejdskammerater, som nu var i Ballerup.  



Derefter takkede dirigenten, Gamborg Lauridsen, for god saglig debat og en interessant 
aften. De. udbragtes et leve for DHF, og der sluttedes af med aftensangen: Altid frejdig, 
når du går.  
H.R. 


