Generalforsamling i afdeling 1.
Mandag den 5. oktober holdt afdeling 1
generalforsamling. Formanden, Peter J. Mortensen, bød velkommen, og som sædvanligt
fik Th. Nielsen en særlig velkomsthilsen. Gamborg Lauridsen valgtes til dirigent. Efter at
have takket for tilliden og udtalt gode ønsker for aftenens forløb, oplæste han
dagsordenen. Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes, Derefter aflagde
formanden en fyldig beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne halvår.
jubilæumsfesten i afd. 1 den 12. juni, som medlemmer og gæster havde sluttet talstærkt
op om, var en begivenhed, vi længe vil mindes med taknemlighed, både fordi vi havde
glæde og ære af hele arrangementet, og fordi vi mødte en enestående opmærksomhed fra
alle sider. Formanden omtalte HB-mødet i Viborg, hvor bl. a. kantinespørgsmålet,
oprettelse af weekendkurser og uddannelsen var blevet drøftet. Vedrørende nattjenesten
havde formanden forelagt overlægen de synspunkter, der havde gjort sig gældende på
forårsgeneralforsamlingen, hvor man ønskede, at der ikke ansættes faste nattevagter,
men at de gled ud, efterhånden som stillingerne blev ledige. Overlægen havde lovet at
tage dette ønske til efterretning. Da de standardiserede efterkurser ikke, som ventet,
kunne gennemføres i år, ville man omgående søge at få et par studiekredse oprettet, i
lighed med dem man havde haft sidste år. Formanden omtalte kollegabesøget fra
Dikemark i Norge, og der var modtaget en taknemlig hilsen og tak for dagene her i Århus.
Der forelå en invitation til os om at besøge Vänersborg næste sommer. Det var
formandens håb, at turen kunne arrangeres. En forkert fortolkning af tjenestetidsreglerne
var nu blevet løst tilfredsstillende.
Forbundsformanden, Nic. Krogh, supplerede den interessante beretning ved at uddybe
nogle af de mest presserende spørgsmål, som man arbejder med i forbundsledelsen.
Den efterfølgende diskussion var ret kortvarig, og da dirigenten havde takket såvel
formanden som forbundsformanden for gode informationer, godkendtes beretningen.
Henning Lyager aflagde regnskab og beretning om »julens Glæde«, som godkendtes.
Kassereren, H. Vagt, oplæste og kommenterede det omfattende regnskab, der på grund af
jubilæet viste en mærkbar nedgang i formuen. Det var der dog ingen utilfredshed over, og
regnskabet godkendtes. H. Vagt genvalgtes til kasserer.
Til bestyrelsen genvalgtes Erling Rasmussen og Ove Balle, og nyvalgtes Egon
Christensen i stedet for Henry Rasmussen, der ikke ønskede genvalg, suppl. blev Frode
Petersen. Til revisor genvalgtes Henry Nielsen. Til listebærer nyvalgtes Hans Nielsen,
suppl. Gunnar Jensen. Et forslag om at yde inkassatoren for »julens Glæde« et gratiale på
100 kr., bevilgedes.
Det vedtoges, at afd. 1 afholder udgifterne for 2 deltagere i forbundets weekendkursus den
7.-8. november.
Under eventuelt fremkom en lang række
af spørgsmål og forslag. Da man mente, at risikoen ved at afholde gåse- og andespil var
for stor, vedtog man at lade dette arrangement bortfa1de i år. I forbindelse hermed
overlodes det helt til bestyrelsens egen afgørelse, om der skal arrangeres en juletræsfest,
eller det bør undlades af h. t. økonomien. Søren Poulsen anbefalede medlemmerne at
deltage i aftenskoleundervisningen, der var mange emner at vælge imellem. Formanden
kunne varmt tilslutte sig denne opfordring, det lønner sig at lære noget, og den tid, man
ofrer på skolebænken vil ingen fortryde.
Nogle forespørgsler om tjenestedragten, avancementer, uddannelse og
pensionsspørgsmål blev besvaret af forbundsformanden.

Sagen om de opdukkede penge blev efterlyst. Formanden meddelte, at der ingen
afgørelse var truffet endnu, men han ville gerne rette en forespørgsel til professoren, for at
høre nærmere om det resultat, man eventuelt var kommet til.
Formanden med flere takkede Henry Rasmussen for hans mangeårige arbejde i
bestyrelsen.
Peter J. Mortensen, der kunne holde et lille jubilæum, idet han har været formand for
afdeling 1 i 10 år, blev stærkt hyldet for hans store indsats i organisationsarbejdet.
Generalforsamlingen vedtog iøvrigt, at formanden og den afgåede sekretær skulle have en
lille belønning i form af en erindringsgave, som en påskønnelse af deres arbejde i
bestyrelsen. Modtagerne takkede hjerteligt for den venlighed, medlemmerne havde vist
dem, og udtrykte glæde over påskønnelsen.
Formanden ønskede Egon Christensen velkommen til arbejdet, han var sikker på, at det
gode samarbejde, der består i bestyrelsen, ville fortsætte.
Th. Nielsen takkede for velkomsten, det var stadig med den allerstørste interesse, han
overværede foreningens general forsamlinger.
Dirigenten takkede for den rolige og saglige debat, der havde været ført omkring de ret
betydningsfulde spørgsmål. Han udbragte et leve for DHF, og med aftensangen »Altid
frejdig, når du går« sluttede man af.
H. R.

