
Generalforsamling i afdeling 1  

Afdeling I har afholdt ordinær generalforsamling den 14. oktober. Formanden, P. J. 
Mortensen, bød velkommen, specielt til en kollega fra Augustenborg, som var tilstede, og 
til vore nye unge medlemmer, som var mødt op.  
Henry Rasmussen valgtes til dirigent; han takkede for hvervet og oplæste dagsordenen. 
Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes. Formanden aflagde beretning 
om arbejdet i det forløbne halvår. Vor gageudbetaling, som nu finde sted gennem et 
pengeinstitut, er indtil nu forløbet tilfredsstillende. Fortsættelseskurserne er nu en 
kendsgerning, idet de, som kan deltage i år, er udpeget fra den ældste ende, dog således, 
at de, som er fyldt 58 år, er fritstillede m.h.t. at deltage. Forbundet har i denne forbindelse 
lagt vægt på, at kurserne blev lagt i tjenestetiden. I forbindelse med kurserne, som 
strækker sig over 40 timer, har P. J. Mortensen haft en samtale med overlæge Voldby om, 
at man afholder et kursus ugentlig på 2 timer fra kl. 15-17, da man derved undgår at lægge 
beslag på aftenen. Overlægen kunne tilslutte sig dette.  
På kongressen i Middelfart den 10. og 11. juni 1958 besluttedes, at hovedbestyrelsen i 
indeværende kongresperiode skulle foranstalte en urafstemning om indmeldelse i LO. HB 
har bestemt, at afstemningen skal være afsluttet den 29. Oktober. Inden afstemningen vil 
der blive tildelt hvert medlem en lille pjece med oplysninger om, hvad det vil koste at blive 
tilsluttet, og andet af interesse.  
Vedrørende sagen Sygeforsikringen for tjenestemænd og faste daglejere Ssh. v. Århus, 
har man ikke hørt noget, siden vi den 30. oktober 1959 sendte vor skrivelse til professor 
Strømgren, hvorefter sagen skulle overgå til kammeradvokatens afgørelse.  
Forbundsformanden gav et fyldigt og interessant indlæg bl a. for- og bagdelene ved valg af 
funktionærlæge, samt en orientering om, hvordan de nye tjenestetidsregler formodes at 
ville blive, og endelig oplysninger om den forestående afstemning til indmeldelse i LO, 
generalforsamlingen takkede forbundsformanden for det interessante indlæg med bifald, 
hvorefter beretningen godkendtes. H. Vogt forelagde afdeling 1 's regnskab, der 
godkendtes. Juleglæderegnskabet blev forelagt af H. Lyager, fundet i orden og godkendt.  
Herefter gik man over til valgene. H. Vogt genvalgtes til kasserer, til 
bestyrelsesmedlemmer genvalgtes E. Rasmussen og E. Christensen. I stedet for O. Balle, 
som ikke ønskede genvalg, nyvalgtes Carl Hansen, suppl. blev Hans Nielsen.  
Nogle forslag, som var stillet alf bestyrelsen, blev vedtaget. Under eventuelt besluttede 
man at afholde juletræsfest i lighed med tidligere år. Desuden vedtog man at yde 
formanden et beløb til repræsentationsudgifter samt at forhøje kassererens gage. Efter en 
saglig og udbytterig aften takkede dirigenten for god ro og orden, og man sluttede med at 
udbringe et leve for DHF samt at synge »Altid frejdig, når du går«. Egon Christensen. 


