
Generalforsamling i afd. 1, Risskov.  
Afd. 1 Risskov afholdt den 21. oktober sin efterårsgeneralforsamling.  
Formanden, Erling Rasmussen, bød velkommen, rettede en særlig velkomst til afd. l's to 
æresmedlemmer, Th. Nielsen og Nic. Krog.  
Til dirigent valgtes Per Jakobsen. I sin beretning omtalte formanden den underskrevne 
betænkning om en 30 måneders elevuddannelse, som nu var kommet til offentlighedens 
kendskab, noget som har taget små 50 år at nå til. Nu har vi så skolerne tilbage, og må 
her håbe på en noget hurtigere arbejdsgang, end tilfældet har været til dato.  
Et rentetillæg må snart være et rimeligt krav, når der går måneder inden lønstigninger 
kommer til udbetaling efter vedtagelsen.  
Forslaget om en personalechef har været drøftet på et H.B. møde her i sommer, og igen 
været drøftet i direktoratet.  
Der er fra forbundets side nedsat et strukturudvalg, men dette er et lukket land medens 
der arbejd6s, så dette kan der intet oplyses om.  
Divergerende meninger om tjenestetidsreglerne, samt afvikling, med procenttillæg ved 
inddragelse, og igen tildeling af dage havde resulteret i at man fra bestyrelsens side havde 
udsendt et eksemplar'; af tjenestetidsreglerne til samtlige afdelinger på hospitalet, så man 
fremover t havde det på tryk i tvivlstilfælde, dette blev af generalforsamlingen hilst med 
tilfredshed.  
 
Formanden gennemgik endvidere den nye løn- og pensionslov, noget som gav anledning 
til en livlig debat. 
Eventuelt. Her rejste formanden spørgsmålet om alle var med i bedømmelsen af  
plejer-plejerskeelever. Spørgsmålet var nærmest rettet til plejerskerne på kvindehospitalet, 
da man på mandshospitalet ved, at det er overlægens ønske at dette sker.  
Fra kvindesiden lød et klart nej, i mange tilfælde end ikke så man dem. Man vil ved en 
henvendelse til kvindehospitalets ledelse drøfte dette spørgsmål.  
 
Møller Nielsen efterlyser en medlemsstemning for medlemskabet af LO inden for afd. 1. 
Formanden svarer hertil, at t en sådan ingen egentlig interesse kan have, da vi lokalt ikke 
kan melde os ud i af LO hvis en afstemning skulle give et i sådant resultat. Man må 
samtidig tænke på, at det nordiske samarbejde er baseret på medlemskabet til LO.  
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for afd. 1.  
Carl E. Hansen.  
 


