Generalforsamling i afd. 1, Risskov
Afdeling 1 i Risskov har den 12. april holdt ordinær generalforsamling. Formanden, Erling
Rasmussen, bød velkommen. Leth Pedersen, der valgtes til dirigent, foranledigede
dagsordenen godkendt.
I beretningen omtalte formanden de faglige foredrag, der havde været afholdt på
hospitalet. Der havde til disse foredrag været en meget stor mødeprocent. Desværre
kunne man ikke sige det samme ved "Focus på tjenestemanden".
Formanden håbede dog, at denne interesse kom igen, om ikke før, så når
tjenestemandskommissionens arbejde er en realitet. Endvidere oplyste formanden, at der
var indført lørdag-søndag fri i stedet for søndag-mandag fri på de afdelinger, hvor det ikke
var til gene for de faste nattevagter.
Til Centralorganisationens tillidsmandskursus på Knudshoved forventede man at kunne
sende sekretæren, Carl Hansen. I tilslutning til formandens beretning gav Nic. Krogh i
korte træk et rids over uddannelsesspørgsmålet. Der havde været holdt en række
udvalgsmøder, hvor den største vanskelighed sikkert er uddannelsens længde.
Under indkomne forslag stillede bestyrelsen forslag om en forhøjelse af lokalkontingentet
på 2 kr. om måneden. Forslaget vakte nogen diskussion, men blev ved en efterfølgende
skriftlig afstemning godkendt.
Med undtagelse af kassereren, Egon Christensen, var alle valg genvalg. Egon Christensen
ønskede, trods kraftig opfordring fra generalforsamlingen, ikke at modtage genvalg til
kassererposten. Som ny kasserer valgtes Henning Lyager. Da denne i forvejen sad i
bestyrelsen, blev der foretaget nyvalg af bestyrelsesmedlem. Det blev Kurt Pedersen.
Under eventuelt blev der givet udtryk for flere forskellige ting, bl. a. var der stor tilfredshed
at spore med lørdag-søndag friheden.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for afdeling 1.
Carl Hansen.

Generalforsamling i afd. 15, Dalstrup
Afdeling 15 i Dalstrup holdt den 18. januar generalforsamling. På grund af forskellige
indtrufne omstændigheder, drøftelser med ledelsen, skrivelser fra forbundet m. m. havde
bestyrelsen fundet det rigtigst at fremrykke tidspunktet for generalforsamlingen.
I beretningen omtalte formanden, Johannes Clausen, de foreliggende sager, der havde
været forhandlet med ledelsen, det indtil nu foreliggende om
tjenestemandskommissionens arbejde og om uddannelsesspørgsmålet. Da Johs. Clausen
var stærkt optaget af det kommunale arbejde og faktisk brugte al sin fritid til dette,
ønskede han sig fritaget for jobbet som formand. På grund af de foreliggende sager,
mente han også; at det vil være en fordel for en ny formand og bestyrelsen, at de kom ind i
arbejdet allerede nu.
I stedet for Johs. Clausen valgtes til ny formand Aksel Pedersen.
Næstformand og sekretær Carl Emil Nielsen ønskede heller ikke at fortsætte i bestyrelsen.
I stedet valgtes Chr. B. Jensen. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Grethe Nielsen. Til
fanebærer valgtes Tage Hummelshøj. og til revisor i stedet for Kjeld Pedersen valgtes Åge
Møller.
Den nye formand, Aksel Pedersen, takkede for valget og udtalte håbet om, at det fortsat vil
få godt i afdeling 15.
Chr. B. Jensen, der var aftenens ordstyrer, takkede den afgåede formand for de mange år,
som han havde været tillidsmand på plejehjemmet i Dalstrup. Herefter sluttede
generalforsamlingen.

Sv. E. Sørensen.

GENERALFORSAM LING
Afd. 15, Dalstrup
Afd. 15, Dalstrup, har den 18. marts 1967 afholdt ordinær generalforsamling.
Formanden, Axel Pedersen, bød velkommen og bad om forslag til en dirigent. Eggert
Nielsen blev foreslået og valgt. Han oplæste derefter dagsordenen, som af særlig
interesse indeholdt et punkt, nemlig forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 mand. Et
forslag som blev vedtaget med stor majoritet. Værkfører Holger Madsen, Råmosegård, og
plejer Tage Hummelshøj, blev valgt. Man håber bl. a. ved udvidelse af bestyrelsen at
kunne styrke organisationslivet væsentligt til glæde for alle i deres daglige arbejde.
Generalforsamlingen ønskede tillige, at man skulle festligholde afd. 15's stiftelsesdag den
24. april 1967 (10 år). Det vil ske på Hotel Gjerrild den nævnte dag med deltagelse af alle,
som måtte ønske det.
Under eventuelt gav Axel Pedersen en orientering om forestående ombygning af en
afdeling, som ville give store muligheder for aktivisering af den enkelte patient, hvilket jo er
en udfordring til den enkelte medarbejders interesse og viden, som vi jo må være parat til
at ofre, når tiden kommer. I det hele taget har vi på statshospitalerne betydelige
muligheder på dette område, større end vi muligvis har gjort os det klart, sagde
formanden. Mødeprocenten var 50, så alene det må jo fortælle, at interessen for
organisationens arbejde findes, trods megen tale om organisationstræthed.
Under det efterfølgende kaffebord gik snakken livligt, til Axel Pedersen sluttede af med en
tak for god og saglig behandling af den forløbne generalforsamling.
Tage HummeIshøj, sekretær.

