
Generalforsamling.  
Afdeling 1 afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. april 1962 i 
funktionærspisestuen kl. 19,45. Dagsorden vil blive bekendtgjort i opslagstavlen ved 
oplysningen. Bestyrelsen.  

 
 
Generalforsamling i afd. 1.  
Fredag den 13. april afholdt afdeling 1 sin ordinære generalforsamling. formanden P. J. 
Mortensen bød velkommen til den ikke ret store forsamling og udtalte derefter mindeord 
over en af afdelingens pionerer, pens. plejer J. H. Olsen, der var død 28. oktober 1961 81 
år gammel. Talen påhørtes stående..  
Til dirigent valgtes Henry Rasmussen. Sekretæren; H. Lyager, oplæste 
forhandlingsprotokollen, der godkendtes.  
Derefter aflagde formanden en udførlig beretning om arbejdet i det forløbne halvår, kom 
her ind på samarbejdsudvalget, hvor mange spørgsmål havde fået en tilfredsstillende 
løsning, gaven redegørelse over de afsluttende fortsættelseskursus, hvor 49 af vore 
medlemmer nu har deltaget. Han opfordrede medlemmerne til at holde sig orienteret, når 
de stod til oprykning til 7. lønklasse. En studietur til forvarings- og særfængslet i Horsens 
var planlagt og ville sikkert finde sted i maj måned. Egon Christensen havde i samråd med 
formanden lavet en erstatningsprotokol, da en sådan manglede for årene 1927-1938; 
formanden takkede ham for det store arbejde, han her havde udført. I tilslutning til 
formandens beretning gav forbundsformanden, Nic. Krogh, flere interessante oplysninger 
om arbejdet i forbundet og fællesbestyrelsen, han takkede medlemmerne for den positive 
indstilling, de havde haft til sammenslutningen.  
Efter at flere havde haft ordet til beretningen, og formanden havde besvaret de stillede 
spørgsmål, godkendtes denne. Kassereren Egon Christensen oplæste regnskabet og 
takkede medlemmerne for den velvilje, de havde vist den nye kontingentopkrævning. 
Regnskabet blev godkendt.  
Såvel formanden P. J. Mortensen som Turid Lorentzen blev genvalgt, hvorimod Svend  
Christensen ikke Ønskede genvalg, her nyvalgtes Børge Jensen.  
Valgt som delegerede til kongressen blev Erling Rasmussen, Egon Christensen og 
Henning Lyager.  
Indstilling af redaktionsudvalg; her indstilledes formanden P. J. Mortensen og Erling 
Rasmussen med Carl Hansen som suppleant.  
Under diskussionen om kongresforslagene opstod en livlig diskussion mellem 
forbundsformanden og formanden; det var avancementsforholdene, man havde forskellig 
mening om.  
Under »Eventuelt« henlagde man en ansøgning om at støtte kræftens bekæmpelse. 
Søren Paulsen takkede Henry Rasmussen for det store arbejde, han havde udført for 
Plejerbladet. Sluttelig takkede dirigenten forsamlingen for god, saglig diskussion. I  
Ønsket om at den kommende kongres måtte blive til glæde og gavn for medlemmerne, 
udbragte man et leve for Dansk Hospitalsforbund.  
Henning Lyager. 


