
 Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Plejerforening, Århus amt  
den 8. januar 1980.  
 
Formanden Steen Andersen bød velkommen til de 68 fremmødte og forslog, at vi forinden 
åbningen af Den ekstraordinære generalforsamling afholdt et kort medlemsmøde, hvor 
Carl Hansen kunne redegøre for det netop afholdte ekstraordinære HB-møde i Fredericia. 
Steen Andersen motiverede dette forslag med, at spørgsmålet HB havde behandlet (DPF / 
DKA) kunne have indflydelse på, hvilke kandidater der ville stille op til bestyrelsen. 
Forsamlingen gav sin tilslutning hertil.  
Carl Hansen redegjorde først for, hvorfor han var repræsentant for Århus amt ved HB-
mødet. Dette hang sammen med, at HB ikke anerkendte de mennesker, der siden sidste 
afholdte ekstraordinære generalforsamling kørte foreningen videre  som bestyrelse, og så i 
stedet havde indbudt fællestillidsmanden fra amtets største tjenestested som vor 
repræsentant med taleret, men uden stemmeret.  
Carl Hansen orienterede om, at Svend Bache Vognbjerg og Poul Hertz, begge fra LO, 
havde deltaget i den første del af HB-mødet for at sondere, hvor DPF stod i 
»grænsestriden«. Svend Bache Vognbjerg havde givet udtryk for, at fagforeninger med 
samme modpart, efter LO's mening, burde sammensluttes. Han havde samtidig gjort 
opmærksom på, at der ikke tidligere i grænseudvalget var behandlet tvistigheder mellem 
så store grupper, som der var tale om her. Svend Bache Vognbjerg ville holde et lignende 
møde med DKA.  
Efter diskussionen mellem de to LO-repræsentanter og HB, var det egentlige HB-møde 
blevet startet. Resultatet af HB's drøftelser var blevet, at man tilsluttede sig, at LO søgte at 
mægle videre de to fagforeninger imellem. Carl Hansen læste hovedpunkterne i den 
skrivelse DPF ville sende LO op. Det fremgik heraf, at DPF ønskede spørgsmålet om 
tvungen A-kassemedlemsskab og andre overgangsbetingelser taget op til ny forhandling. 
Holger Pedersen havde på HB-mødet givet udtryk for, at DKA nu var parate til at give os 
en overgangsperiode på otte år. I den debat, der fulgte Carl Hansens orientering, gav 
mange af de fremmødte udtryk for undren og harme over, at HB nu igen indledte 
forhandlinger om fusion med DKA. Der blev fra flere sider stillet spørgsmålstegn ved, om 
det, der nu foregik, ikke var direkte i strid med, hvad flere kongresser havde taget 
beslutning om. Flere var også af den opfattelse, at det var daglig ledelse, der ikke ,ville 
opgive fusionen, og der blev spurgt om ikke Holger Pedersen havde et ben i hver lejr. Efter 
en livlig diskussion om dette emne, afsluttede Steen Andersen debatten, åbnede den. 
ekstraordinære generalforsamling, og foreslog Troels Leth og Carl Hansen som dirigenter. 
Disse valgtes.  
Foreslået og valgt som stemmetællere blev Henning Lyager, Kurt Pedersen og Kaj W. 
Christensen.  
Punkt 3 var valg af helt ny bestyrelse. Til formand opstillede Troels Leth og Jesper 
Dideriksen. Troels Leth fik 30 stemmer, mens Jesper Dideriksen fik 31 og dermed var 
valgt.  
Til næstformand opstillede Steen Andersen, der valgtes uden modkandidat.  
Til kasserer opstillede Michael Povlsen og Flemming Juul. Michael Povlsen fik 16 
stemmer, mens Michael Juul fik 26 og dermed var valgt.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dirigenten Carl Hansen gør opmærksom på, at der efter 
tidligere vedtagelse skal vælges to repræsentanter fra plejehjemmene og udbeder sig 
forslag.  



Elia Larsen orienterer om, at der er ledt med »lys og lygte«, men man har ikke kunnet 
finde nogen, der var interesserede. Efter nogen diskussion om, hvad der så måtte gøres, 
udpegede dirigenterne Elia Larsen og Henning Møller Jensen.  
Valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer her opstillede Michael Povlsen og Bjarne 
Møller disse valgtes uden modkandidater.  
Som suppleant for næstformanden foreslog Carl Hansen, at denne valgtes imellem 
bestyrelsesmedlemmerne og foreslog Bjarne Møller denne valgtes.  
Som suppleant for kassereren blev Michael Povlsen foreslået og valgt.  
Som suppleanter for bestyrelsesmedlemmer valgtes Jens Folkersen, Hans Aage Schmidt 
og Lauge Andersen. Sidstnævnte blev udpeget af dirigenterne som suppleant for 
plejehjemmene.  
Jens Folkersen gjorde herefter opmærksom på, at der blandt suppleanterne skulle 
foretages valg for at afgøre hvem der er første og anden suppleant. Her valgtes Jens 
Folkersen som første suppleant og Hans Aage Schmidt som anden suppleant. Valg af to 
revisorer: Carl Hansen oplyste, at Hans Jørgen Christensen, der ikke var tilstede, havde 
indvilget i at fortsætte. Den anden tidligere revisor Kjeld Sondrup ønskede ikke at opstille. I 
stedet valgtes Preben Elgård.  
Som revisorsuppleant valgtes Bjarne Rasmussen.  
Valg af to fanebærere de tidligere fanebærere Frode Pedersen og Erling Christensen 
genvalgtes idet de havde givet tilsagn om at fortsætte. Som suppleant for fanebærer 
valgtes Jørgen Nyegaard.  
Hermed var valgene overstået og man gik over til punktet eventuelt.  
Herunder orienterede Jesper Dideriksen om, hvad han samme dag havde fået oplyst i 
sygehusforvaltningen angående amtsrådets behandling af vor indstilling om indplacering 
af værkstedsledere/assistenter. Han kunne meddele at amtsrådet til AiD's lønudvalg ville 
indstille 1 værkstedsleder og 11 assistenter, mens vor indstilling gik på 8 ledere og 8 
assistenter.  
Bjarne Møller udtrykte håb om, at den store udskiftning i bestyrelsen måtte være anstød til 
en højere faglig aktivitet, og gav udtryk for, at vi nu mætte stå sammen og prøve at 
nedbryde de skel, der havde vist sig i løbet af aftenen.  
Jens Pedersen undrede sig over, at Bjarne Møllers udtalelser faldt på dette tidspunkt, da 
det arbejde den ny bestyrelse står overfor, er at arbejde videre med de ting den »gamle« 
nu har sluppet.  
Jesper Dideriksen sluttede af med at takke for den udviste tillid, men gjorde samtidig 
opmærksom på, at resultaterne ikke kan forventes at blive hevet i hus af bestyrelsen 
alene, men at det nok kunne blive nødvendigt at flere måtte træde til, når den nødvendige 
pression skulle skabes.  
Jesper Dideriksen. 
 
 


