Generalforsamling i afd. 1.
Afdeling 1 afholdt generalforsamling den 18. april. Formanden, P. J. Mortensen, bød
velkommen til de mange medlemmer, der var mødt frem, specielt til vor pensionist, Th.
Nielsen, som stadig interesseret følger med i organisationens arbejde, samt til et med
i lem, der er tilflyttet fra Glostrup. Henning Lyager valgtes til dirigent og oplæste
dagsordenen, hvorefter han gav ordet til sekretæren, Egon Christensen, som oplæste
forhandlingsbogen, der godkendtes
I uden kommentarer.
; Derefter fik formanden ordet og aflagde i beretning om det sidste halve års arbejde,
hvor der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 i studiekredsform med
orientering i tjenestemandsloven og de nye tjenestetidsregler. Formanden omtalte de
standardiserede fortsættelseskurser, som har været afholdt i vinterhalvåret med 16
deltagere, næste vinter vil der blive 2 hold med i alt 32 deltagere.
Formanden meddelte, at der i år kun bliver 2 ugers sommerferie til alle, også til de
medlemmer, som er fyldt 53 år og er berettiget til 4 ugers ferie. Endvidere har man
fastlagt en ordning, så ferien begynder en søndag.
Efter yderligere udførlige oplysninger om såvel det lokale organisationsarbejde som
forbundsarbejdet sluttede formanden sin interessante beretning, som enstemmigt
godkendtes uden debat.
Kassereren, Hans Vogt, oplæste regnskabet, som godkendtes uden kommentarer.
Derefter gik man over til valgene. Til formand genvalgtes P. J. Mortensen, til bestyrelsen
genvalgtes Turid Lorentzen og Svend Christensen, som suppleant. til bestyrelsen
genvalgtes Lauge Andersen,. til revisor genvalgtes Henning Nielsen, til revisorsuppleant
genvalgtes Børge Jensen. Da fanebærer og fanevagt ikke ønskede genvalg, nyvalgtes
Oskar Christensen og Per Jacobsen, til listebærer genvalgtes Søren Madsen. Som
eventuel deltager i kursus på Knudshoved valgtes P. J. Mortensen.
Man gik herefter over til indkomne forslag, hvoraf der forelå 4. De første 2 forslag, indsendt
af forskellige medlemmer, tangerede hinanden og blev behandlet under samme debat.
Begge forslag gik ud på at beklage og protestere mod, at en assistentstilling i 10. lkl. var
tildelt en yngre plejer, og at ledelsen ikke havde kunnet finde et emne inden for
assistentgruppen. Endvidere beklagede forslagsstillerne, at stillingen var overflyttet fra
beskæftigelsesterapien (havehold) til aktivitetsterapien, samt påpegede, at
aktivitetsterapien var en nyskabelse, hvortil en ny stilling måtte oprettes.. Desuden
opfordrede forslagsstillerne organisationen til at følge en hårdere og skarpere linje.
Forslagene affødte en livlig debat, som mange af deltagerne deltog i, og den sluttede med,
at det overlodes til bestyrelsen at arbejde videre med forslagene.
Fra bestyrelsen forelå 2 forslag, et vedrørende fradrag af kontingent i fordelingsbanken og
et vedrørende fremtidige udnævnelser. Begge vedtoges.
Under eventuelt diskuterede man bl. a. forslag til HB-mødet i Vedsted den 12., 13 og 14.
juni, hvortil forslag skal være indsendt senest den 15. maj.
Efter at flere medlemmer havde haft ordet vedrørende forskellige emner, takkede
dirigenten for god og saglig diskussion samt ro og orden, hvorefter han sluttede
generalforsamlingen med at udbringe et leve for Dansk Hospitalsforbund, og alle sang
stående "Altid frejdig, når du går".
Egon Christensen.

