Generalforsamling i Dansk Plejerforening, Århus amt
Carl Hansen. bød velkommen til de 74 fremmødte og udbad sig herefter forslag til to
dirigenter. Foreslået og valgt blev Bodil Westergaard og Erling Faber.
Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ifølge lovene,
foranledigede dirigenten dagsordenen oplæst og godkendt og anmodede herefter om
forslag til tre stemmetællere. Foreslået og valgt blev Knud Bjerre, Kurt Reifenstein og Finn
Joensen.
Herefter gav dirigenten ordet til foreningsformand Holger Pedersen til en orientering om
den nye foreningsstruktur. Holger Pedersen nævnte bl. a., at den nye struktur havde taget
sin begyndelse ved overgangen til amterne l. april 1976, dette havde resulteret i et
lovudvalg, hvis lovudkast blev forelagt i februar 1978 på den ekstraordinære kongres og
endelig vedtaget på den ordinære kongres 30. juli-2. august 1978.
Endvidere nævnte Holger Pedersen, at den nye forening s struktur også skulle ses på
baggrund af vores forhandlinger med DKA, nævnte i relation hertil det nye navn, Dansk
Plejerforening, da DKA ikke optager forbund. Det nye navn træder officielt i kraft den 1.
januar 1979.
Tilsidst nævnte Holger Pedersen, at den nye struktur ikke ville betyde den store
forandring, men nævnte, at netop i Århus amt måtte det være en forbedring med op
rettelse af en amtsafdeling, da der er mange tjenestesteder og disse ligger meget spredte.
Ved kommende forhandlinger vil man stå stærkere ved en fælles henvendelse fra samtlige
plejere i amtet.
Beretning fra afdeling 1 ved Carl Hansen. Carl Hansen kom i sin beretning ind på betaling
for brug af privat tøj, da der har været og stadig er problemer omkring dette spørgsmål.
Ligeledes nævnte Carl Hansen spørgsmålet om brug af privat tøj ved patientledsagelse
o. l., dette er nu afklaret og man kan tilkomme 0,43 kr. pr. time.
For nuværende får tre afdelinger betaling for brug af privat tøj, for nylig har vi fået afslag
på en ansøgning for endnu en afdeling, denne ansøgning er nu genfremsat og hvis det
ikke medfører en afklaring, vil dette blive tilskrevet AiD via foreningskontoret.
Angående spørgsmålet om ansættelse af pensionister. Ifølge overenskomsten må man
gå, når man er fyldt 60 år og man skal gå når man er fyldt 65 år, dette må vi rette os efter.
Carl Hansen nævnte, at hvis nogle kolleger var i tvivl om noget i forbindelse med afgang
fra tjenesten, pension o. lign. spørgsmål, er man altid villig til at snakke om disse.
Om ansættelse af sygehjælpere her på stedet, nævnte Carl Hansen, at
tillidsmandsgruppen og bestyrelsen havde foretrukket dette fremfor ufaglærte, men man
havde samtidig holdt på, at det måtte være sygehjælpere, som ved ansættelsestidens
ophør vil påbegynde den psykiatriske overbygning.
I forbindelse med det nyligt afholdte møde med sygehusudvalget om distriktspsykiatri,
nævnte Carl Hansen, at dette møde ikke »gav« meget, det var endnu kun tanker.
Der er rettet henvendelse til dr. Amdisen angående et medicinkursus i psykofarmaka, dens
virkning og bivirkning. Der ligger endnu ikke noget fast omkring dette, men
efteruddannelsen giver os 22 timer i medicinlære og et tal på 22-24 timer har
været nævnt i forbindelse med et sådant kursus.
Carl Hansen nævnte også problemet med , organiseringen af det elevhold, som er
uddannede sygehjælpere. Deres naturlige tilhørsforhold må være Dansk Plejerforening og
DKA i Århus har da også været positive ved henvendelse i sagen, men det kan man ikke
sige om elevholdet da disse ikke har reageret på vores hidtidige henvendelser. Endvidere
nævnte Carl Hansen, at forbundet burde have været noget mere agressive ved
forhandlingerne om aflønningen af disse, da man ved deres ansættelse ikke havde nogen

afklaring i dette spørgsmål. Om efteruddannelsen sagde Carl Hansen, at den kører som
planlagt til foråret 1979, hvorefter man vil tage de sidst uddannede først, for at undgå, at
de skal halte bagefter i løn nogle år. En ansøgning til sygehusforvaltningen om at ændre
praksis for den allerede planlagte del af efteruddannelsen er blevet afslået.
11-timers reglen blev også nævnt, om den sagde Carl Hansen, at tillidsrepræsentanter og
bestyrelse havde været meget i tvivl om dette spørgsmål, forstået på den måde, at vi
ønsker en overholdelse af denne, men samtidig er vi klar over, at vi ikke har flertallet af
vore kolleger bag os i et sådant ønske. Tillidsrepræsentanter og bestyrelse har hele tiden
haft den opfattelse, at der ikke må ske en forringelse af vagtplanen i forbindelse med
overholdelse af 11timers reglen og at vi samtidig må have den nødvendige
personalekompensation.
Carl Hansen opfordrede til at anmelde arbejdsskader uanset hvor lille den opståede måtte
være, det kan koste dyrt at lade være.
Endvidere nævnte Carl Hansen formandsmødet i Vannersborg i Sverige, der var bl. a.
blevet besluttet at nordisk venskabsmøde i Finland i september 1979 skal udvides
med en dag, for at give plads til et større fagligt indhold.
Tilsidst nævnte Carl Hansen, at oprettelsen af en amts afdeling vil betyde en skillelinie
m.h.t. organisationsarbejde og tillidsrepræsentantens arbejdsopgaver. Dette hilste Carl
Hansen med tilfredshed, da det kan være svært at samle alle til møderne. Samtidig
opfordrede Carl Hansen til at bruge tillidsrepræsentanterne, når der er problemer.
Tillidsmandssystemet er noget nyt for os! vi kendte ikke dette under statslig regie og må
derfor først lære at bruge det.
Carl Hansen sluttede af med en tak til tillidsrepræsentanter og bestyrelse for godt
samarbejde.
Chresten Nielsen ønskede en uddybning at visse spørgsmål, bl. a. vores grænseaftale
med DKA, der ophører 1. januar 1979 og overholdelse af 11-timers reglen.
Endvidere spurgte Chresten Nielsen om der var nyt om fire stillinger i lønramme 3, der er
søgt med navn på og de 14 stillinger, der er søgt i forbindemed overenskomsten 1.
oktober 1977.
Til det første spørgsmål svarede Carl Hansen, at de fire stillinger i lønramme 3 er bevilget
og til det sidste, at det er blevet et spørgsmål om skolens uddannelsesikapacitet, for de 14
stillinger er sådan set bevilget.
Bjarne Møller spurgte, om man har tænkt på kursus i distriktspsykiatri.
Hertil svarede Holger Pedersen, at det er et forhold, vi skal arbejde med. Endvidere sagde
Holger Pedersen, at plejerne i Glostrup og Viborg allerede arbejder indenfor
distriktspsykiatrien.
Beretning fra afdeling 15 ved Aksel Pedersen.
Aksel Pedersen redegjorde for forslaget, der havde været stillet af afdeling 15 på
kongressen, gående ud på at sikre de mindre tjenestesteder en repræsentant i
amtsbestyrelsen. De var glade for at fors1aget blev vedtaget, da de mindre tjenestesteder
ofte havde specielle problemer, men iøvrigt mente Aksel Pedersen, at vi med oprettelsen
af en amts afdeling ville komme til at stå stærkere, også når det gælder de mindre
tjenestesteders problemer.
Personalemangel er et af de stedlige problemer i Dalstrup. Bl. a. havde der været
problemer med afviklingen af sommerferien i år, dette ,havde medført ansættelse af
uuddannet personale, men der er helt klare retningslinier for disse ansattes
arbejdsområde, f. eks. sengeredning og skopudsning. Ansættelsen, ophører i det øjeblik,
der er en uddannet til at besætte stillingen.
Til afdeling 15's beretning ønskede Henning Lyager og Chresten Nielsen ordet.

Førstnævnte ønskede oplyst om det kunne være rigtigt, at husmedhjælpere går alene i
nattevagt i Randers. Her blev Aksel Pedersen svar skyldig, han var ikke bekendt med det
omtalte forhold.
Chresten Nielsen sagde, at han var bange for denne linie med ansættelse af
husmedhjælpere og sygehjælpere. Han mente, at det var på tide, at det kom til en
konfrontation og eventuelt kunne man henvende sig til pressen desangående.
Herefter godkendtes afdeling 1 's beretning enstemmigt: Ligeledes godkendtes afdeling
15's beretning enstemmigt.
Som det næste punkt godkendte generalforsamlingen et forslag om
urafstemningsbegæring enstemmigt. Forslaget skal ses på baggrund af, at der ikke i de
nye foreningslove findes noget om urafstemning, ej heller i de tidligere forbundslove. Vil fra
dette og ud fra tidligere erfaringer fandt bestyrelsen det nødvendigt at udarbejde et
regelsæt omkring urafstemning, gældende lokalt.
Næste punkt på generalforsamlingen var indkomne forslag. Carl Hansen gjorde
opmærksom på, at alle forslagene var stillet af afdeling 1, nogle af forslagene skulle blot
være en accept om fortsættelse af afdeling 1 's tidligere vedtagne forslag.
Regnskaberne for afdeling 1 og 15 var næste punkt. Til de omdelte regnskaber var der
ikke mange bemærkninger. Et enkelt medlem, Niels Andersen, mente dog, at det var en
noget lav renteindtægt, der figurerede på afdeling 1 's regnskab. Dertil
svarede Kaj Bundgaard, at han forventede en større renteindtægt næste år.
Derefter blev afdeling 's regnskab enstemmigt godkendt. Ligeledes blev afdeling 15's
regnskab enstemmigt godkendt.
Valg af amtsbestyrelse. Dirigenten foranledigede en forretningsorden vedr. valget oplæst
og godkendt af generalforsamlingen.
Resultatet af valgene blev, at Aksel Pedersen er formand, Annette Rasmussen
næstformand og Kaj Bundgaard kasserer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Elia
Larsen, Jesper Dideriksen, Jens Pedersen og Troels Leth (repræsentant for
plejehjemmene). Suppleant for næstformanden blev Troels Leth. Suppleant for kassereren
blev Michael Poulsen. Øvrige suppleanter blev Susanne Jensen, suppleant for
plejehjemsrepræsentanten, Viggo Hougaard og Finn Sønderholm.
Revisorer blev Hans Jørgen Christensen og Kjeld Sondrup.
Til revisorsuppleant valgtes Henning Lyager.
Til fanebærer valgtes Erling Christensen og Frode Pedersen.
Eventuelt. Steen Andersen overrakte på tillidsmandsgruppen og bestyrelsens vegne Carl
Hansen en gave som tak for hans indsats som formand. Derpå takkede Carl Hansen for
opmærksomheden, han sagde samtidig, at han fortsætter som fællestillidsmand til foråret,
hvor der er tillidsmandsvalg.
Under eventuelt rejste et medlem fra afdeling 15 spørgsmål om, hvad der nu skulle ske
med afdeling 15's fane.
Det var fra begge bestyrelsers side et »glemt« spørgsmål, men Carl Hansen svarede, at
han ikke kunne se andet, end at fanen skulle opbevares i Dalstrup. Endvidere sagde Carl
Hansen, at vi jo også i afdeling 1 ville opbevare ,den gamle fane som et minde, side om
side med en ny fane med påskriften Dansk Plejerforening, Århus amtsafdeling.
Herefter kunne dirigenterne afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Annette Rasmussen.

