
Generalforsamling i Århus amtsafdeling  
4. november 1980.  
Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden.  
2. Valg alf tre stemmetællere.  
3. Beretning over det forløbne v. Jesper Dideriksen.  
4. Regnskab v. Flemming Juul.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg (påbegyndes senest kl. 21,30).  
a) næstformand på valg Steen Andersen.  
b) 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg Bjarne Møller og Michael Povlsen (2-3 afhængig af 

beslutningen under pkt. 5).  
c) suppleant for næstformand.  
d) suppleant for Kasserer.  
e) suppleant(er) til bestyrelsen.   
f) revisor.  
g) fanebærer.  
7. Eventuelt.  
Formanden Jesper Dideriksen bød velkommen og foreslog herefter at vi startede med et 
øjebliks stilhed for at mindes Erling Rasmussen, som afgik ved døden, den 26. august 
1890.  
Herefter foranledigede formanden forretningsordenen godkendt, ligeledes godkendtes et 
forslag om Valg alf SU-medlemmer her på stedet.  
Jesper Dideriksen bragte Carl Haa]sen og Jens F01kersen i foMlæg ~om idi~igell!ter og 
disse vailgtes e11Jstemmigt.  
Ad. l. Calrl Hansen foranJedilgede dlaJg1Sor,dtmen opJæslt og godikendt, han 
konstaterede 5a:mtidig, at generalforsamlingen var va.Tslet i he~old til iovene.  
Ad. 2. Valg af tre stemmetælilere: Kult  
Reifenstein, Hams J ørgen ChTi~tenlsoo og  
Preben Elgalærd blev brægt i forslag og væ1gtes enstemmigt.  
Ad. 3. Jesper DideriIk5en, kom i ,!lin mundItlige beretIJJing ind på forhoLdet omkring DKA. 
Han nævl]te, at vi fla og med l. janu,ar 1981 er ophørt med at være en sel\Ostændlilg 
o[1g1alIrisaltion!. Vi er fra dette ti,dlspu11!kt uIJJderla:gt DKA, hvi~ket betyd,er, at vor 
011gani5ations højeste my:ndlighed vil være DKAs kongres og imellem kongre~serne 
DKAs hovedbestyrelse.  
Formæn.doo Ikom o,gæ ~nd på de ,kommende overenSlkomsitforhændlinger. Han sagde 
Ii den forbindelse, at vi må gøre os klært, lat et folnuftiigt rewltat ikke kaln føres ilgem1!em 
uden aktiviltet på ærbejdl5pladserne. Jesper D~deriikklen opfordTede endvidere 
interesserede medlemmer at henvende si,g ti~ besltyrel!len for alt komme q et 
overensikomstudJVallg, dette ~kaJl virke æktivt for at iinformere og en/gargere 
medlemmerne.  
Haln Ikom endvidere ,ind på den ned~kærmgl~oL~t~k, der b~iver føIit af die 
aniSJ\I1arMge po1itilkere, \Oi ,må ,sammen flilnde nye veje for alt bekæmpe den.  
Je~er Di,deriksens Mutlbemærkmll/g var alt »salInmenhoILd, sol~daritet og aJkitivitet« 
fol1tsart er nøgleo,rdene ~ IkalInpen f1Jr 2IJt nå de mål, vi satter os.  
DirigtJn!tel1ne overJod herefter beretningen t!~l gooelallfo~SialInlingen~ behlandl,ing og 
deba;t.  



Joos P,edelsen tog som den første ordet. Han nævnte, at det kun \Oar to alf s~derIJJe i 
llen ~kri!ftlige Iberetning, der S1agde noget, moote alt beretnilngen ql(ke V3!r 
fyldesltgørende 1:Iok og klllll!ne ,derf1Jr iklke anbefale, ait man stemte for den.  
CaTl Hwnsen. tJal1te om foTholdet om DKA, omta1te Idet som en foTlovelse og fører 
sæd~anJiigvis til gifternål og han ønskede at vilde, hvofldan vi I9kal fOMO.!dJe os i de 8 år 
og om vi kan klornme ud igen.  
Carl Hansen spurgte endlvidere om, hva.d der skall lI!ke med håndværkerne pr. 31. 
maJrts 1981, ~puflgte om det vaT menilJ!gen at de skal! tvil1ges ind i deres respektive 
orgaJnirsationer .  
J esper Didervksen, ,kunne iik,ke hellt forstå JelJ!s Pedel1Slens utoilofredshed, han 
syntes, at beretningen indeholdt ma.nge relevante ting.  
Til Ca1l HaJnSen Isa.gd.e forma.nden, aJt halll så ~kke lyst på mu.!igheden for et brud på 
forLove~!ien med DKA. Vii har godt nok tm Landsdækkende alflde1ing frem til 1988, men 
vi vi,l rilkke være en sa.mlet gruppe i ,dtm overg:anlgsti,d,. Jesper DiderikJsen kom her ind 
på mulirgheden folr o~ert1l}tnling æf med1emmer efter l. jal1uar 19881, han men.te ilkke, 
at ,d,en vaT mor, ,da mau i reaJllltettm jo ~å vilMe {dytte DKA-medllemmer fra tm DKA-
afdeliing t11 en andtm.  
Ang. håndværkerne, svaTed.e Jesper Dider~kJsen, at der iikke var l1edfældet noget på 
papi~et, men haln kunne ikke se, at Idet var et p[oblem før i 1898, men så må ,de nok over 
i deres respekitJive ong:aI1lisatiol1er. HaIn v,iJLe iøvrigt tæge spørgsmålet med til 
hovedlbestyreLsesmooe.  
J tm~ Pedlersen \ar forlisaJt li,klke ti,Lfreds, haln kom her i!IIId på en. tidligere 
gooera1forsaml,in,g, hvor man ef-ter Jens Peder,sens udsagn væltede tm bestyrelrse for 
ikke at være æktive nok, slpeoie1t omkning de loka!le fomo,Ld. løvrigt ønslked~ Jens 
Pedersen oplYStt hvilke beføjelSter en amtsaJfde11J)jgs ~onmand haT ef,t~r l. jal1uarr 
1981.  
Til det første svarede J eilper Diderilksen,  
at forh01det omkriCJ!g ,de ud,daJml,ede var l}SIIlet 1idlt, dia uddannellsesikapaciteten 
VaT blevet hævet og de uu,ddanlJJede forlader stedet i tarkt hermed. Til det andet 
spørgsmål sva.red.e formanden, a,t her måtte han heIllhoLde sig till DKAs love § 16 Sltik. 
2, 110m sIger »Fo~h3Jlldlinger med ar,bejd~lgiverne eller ,disses repræsentanter føres, 
for ævid,t 8algeJ)j kim a!ll,går en enlke!.t afdeling, af et medlem af hov~d~beSttyrelsen og 
vedlkommend.e afde1imgs fo,nmand eller dennes stedlfortræder samt ~n b,ranchekendt 
person udpeget af aJfdel;ingsfoflmand,en.«  
JelJJS ~ederllen opfordre~ på dette ti.dspunlkit andre ti.! alt ,delt~ge i dli!skussion,en. 
Søren. Nielsen yntes, at ,der m~lJ!glede noget omkring de nedslkælinger, der i tiden 
rammer os. Han mente iøvrigt, ,at der er for få akbiV~teter, pegede i den fo,rmdelSte på 
det rilJJge fremmøde.  
RoH Kollland øækedle at Vlide hvor maJnge medlemmer vi har i 1988 og till dette svarede 
Jesper D1derilksen., at han ilkke foresti11ede sig ,alt vi vil,le være ret mange. J ohny 
Larrstm og JJise PaJaJSIke J elJJsen sYlJJtes, alt det valr en I!od beretn1nl! Ol!: de  
anbef,alede a!t stemme for den. Jesper Ikom i sin afslulttende bemæ11kning ind på ,den 
Lange skriftlige beretninlg, mente alt der målslke nak burde fllyttes flere ting over i den 
m,und,tlilge beretIl!ing. Herefter f{}ranledige d,irigenterne, at beretningen kom under 
afstemnil1!g, denne gaIV følgelJlde resultJaJt:  
for 29, imod O, IblalIJ!k 12. Ad. 4. Under gennemgangen! af regnskabet gør fler!: 
medllemmer lindSlilgelser imo,d, at ,det ilkke forelå ,i ul1!derskrevet tillmand. Til dette 



s~rede Flemmi[IJg Juul, ,~t !:let var på grurnd laf itr}kketekJnik, og alt han iøvrilgt ha,vd,e 
et revideret og Imder:skrevet regnls!kJalb, ,hwllket revisorel1ne kunne bekræfte.  
Kaj Bundlga!apd havde en bemæpkni.ng til pO9ten! Ornlkring revi,sion af regnSikJabet, 
han undpede sig over beløbet ti,l denne post.   
Da FlemmicrJIg Juul redegjorde for dette, viste det SLg, ~t han, Ihavde fej~fortolket vores 
ved,tagelSle omkring revi!iion~lhonoraret, således ~t han ha~de udibel:ælt pr. re\isor og 
iikike pr. revil~ion, ~ådJaIn som den 1okalle vedt;JJgel~e SikJal foptolkes..  
Herefter blev regl1!sJkalbet sat under afst,emning:  
for 32, imod O, blM}k O. Ad. 5. Dil1iigenterne oplæste et fons!JaJg frn DalL~trup 
Plejehjem, dette var ikJke bland-t ,de udsendte for~l~g. FolS1aget filk hepefter nr. 6.  
FolSllag l: Bestyrelsen st~Metde fo1SlaJg om om ændlricrJIg af en, 
generØilfoTs~ml!.in~slbe~lultning æf 9. [lJo-vember, der lyder som føl1ger:  
»Der 9tiHes herved forslæg om, ~t Iden nye amt!Sbestyre.J.se bliver på 7 medlemmer, 
heraf IkJal de 2 værLges u.de på plejehjemmene, VIi f,ilIJJder at 2 må være mere  
palssende, taget ant~lllet alf v,ole ~lejehjem i betrl~gtniIIIg. Hvis amrtsforma~den! vælges 
fl1a et prlej ehj em, udgør denne den ene af de 2 fra pilejehjemmene."  
SatnilIIIgen »Iheraf -sklal d-e 2 vælges ude på plejehjemmene" æ!Jjdres tid »henalf sklal -
de 2 såv~dt m111ilgt væl1ges blæ1JJd;t medlemmer fra p1ejehjemmene«.  
Be~rundel!len hel1for va!r, at det kan være svært alt få medllemmer fpa ptejehjemmene .til 
~t ~tillle op til bestyre1sen.  
Jens Pedersen mente, at man skal bibeholde den oprindelige ordlyd. Carl Hansen gik ind 
for foslaget, da det jo har vist sig, at være svært at finde interesserede til at stille op til 
posterne og forsl~get foITinf!;er ilkke plejehjemmen,es stilling medmindre ov,ennævnte 
forholld gør sig gældeDJd.e. Heref,ter godJkendes forslaget enstemmigt vel:1 
håndsoprækning.  
Fo~sIaJg 2: BestyrdlSlen sti,Nede folsllaJg om at forhøje hoIlloraret til fanebær!:me frn 
100 til 150 !kr., da beløbet ;ilkke v~r blevet reguleret i en årrække.  
Forslrog 3: BeSltyrelsen s,ti1Iede fo11S11aJg om, ~t amtsaf!:lelingen dækker den del af 
en uges  
løntab, som f,ol:tmi!llg,en i!kke dækker, ved et med!Lems deltageJlse i et 
»Sik,oieko;l1!taktkursus".  
Fol1slag nr. 2 og 3 godkendes ligeledes en8ltemmi,gt ved håndsopTækni!llg uden 
kommel1!taceT fra geneialf:oTsamllingen.  
Foislag 4: Bestyrelsen ~l1!skede at geneiaUorsamlingen Slkulle tag,e ,stiJiing t~l 
mangfoldiggørelsesapparateme op; øk,onomli~ deri. BestYTel\len ha\"de undersøgt, hvad 
det kostede at få sværtedup~ikatoT og stencilbTændeT TepareTet, dtm haVlde lvgeJledes 
indihentet tiJbud om hen,holdls~~s en brugt offs~tmaskJine og en brugt fotdkopimask~ne.  
Bestyrelstm, ømOCede på baggrund af fØTi nævlJJte oplyS!n,ilnger at få en 
bemynd;ilgelse i inderrfor en beløbsramme, der skuile fast 
sattes af generailiorsam,lingen, a,t foretage: reparation/nyanskaoff else.  
 
Jesper uddyber forslag 4, sagde bl. a., at det skulle ses på baggrund af at man med en 
fotokopieringsmaskine vil være i stand til at højne informationsniveauet. Formanden 
foreslår tM~wSt at generalforsamlingen vedtager en beløbsramme på 6.000 kr. til indkøb 
af en sådan.  
Vi har adgang til fotokopieringsmaskinerne på de respektive lægegange, men brugen af 
disse maskiner skal foregå i dagtimerne og det er en stor ulempe, da vores »arbejdstid« i 



bestyrelse og tilIidsmandsgruppen ofte ligger uden for disse timer. Sidst, men ikke mindst, 
føler brugerne sig ikke særlig velkomne.  
Carl Hansen mente, at vi skulle være lidt forsigtige ved køb af brugt materiel, foreslog 
samtidig at vi skulle gøre brug af Oscar Christensens viden om dette område.  
Hans Jørgen Christensen var bekendt med en fotokopieringsmaskine på demografisk 
institut, hvor man ved brug betaler pr. kopi, foreslog at vi undersøgte dette.  
Da Jesper på baggrund af dette vil udarbejde et skriftligt ændringsforslag, afventede 
generalforsamlingen at tage stilling ti forslag 4, indtil forslaget forelå.  
Forslag 5: Som en konsekvens af en beslutning på Fællesorganisationens 
generalforsamling den 29. september 1980, skulle der tages stilling til om vi i Århus 
amtsafdeling kunne støtte forsøget med at få en ny »Demokraten« op at stå i Århus. Vi 
skulle i bekræftende fald binde os for tegning af 40 årsabonnementer a 200 kr.  
Til forslag 5 sagde Jesper, at han mener, at vi må afvise forslaget p.g.a. økonomien, der 
ligger til grund for tanken om at få »Demokraten« op at stå. Sten Andersen kunne i den 
forbindese oplyse, at en del fagforeni\l1;ger, t,iJsmttet FælllesorJ garuilsation!en, også 
hav/de ~gt fra. \ D~rigenteme bragte herefter foJ:6ilæget under afSitemDiing, som gav 
følgellJde rcsul! tat: !. for 1, imod 32, bianlk 5. !  
 
Forslag 6:  
Dalstrup Firmasport ansøgte om 500 kr. til økonomisk støtte til trøjer, bolde og andet, som 
en nystartet klub måtte have brug for.  
Forslag 6 vedtages efter afstemning: for 38, imod 0, blank 1.  
Herefter gik man over til at stemme om ændringsforslaget til forslag 4.  
På baggrund af den debat, der udspandt sig om forslaget, udarbejdede Jesper Dideriksen 
et ændringsforslag, der gik på, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at bruge 
hospitalets fotokopimaskine på demografisk institut og betale herfor. Såfremt en sådan 
aftale indgås, bortfalder beløbsrammen på 6.000 kr. til reparation/nyanskaffelse. 
Ændringsforslaget vedtages efter afstemning:  
for 18, imod 16, blank 5. Generalforsamlingen gik herefter over til valg af SU-medlemmer 
for plejerne. Denne skaf findes blandt tillidsmændene og Steen Andersen foreslog Jens 
Folkersen i kraft af hans post som fællestillidsmand. Jens Folkersen blev enstemmigt 
valgt.  
 
Ad. 6. Valg.  
a. næstformand. Steen Andersen, oplyste, at han ikke ønsker alt genopstille, dette skyldes 
personlige grunde.  
Han peger på Anette Rasmussen og denne vælges enstemmigt.  
b. valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Dirigenterne udbeder slig herefter forslag til en 
repræsentant for plejehjemmene, men da der ikke er nogen interesserede tilstede, skal de 
tre bestyrelsesmedlernmer vælges blandt medlemmer her på stedet. Foreslået og valgt 
blev: Søren Nielsen, Ann-Grete Olsen og Bjarne Nielsen.  
c. suppleant for næstformand: Jens Folkersen,  
d. suppleant for kasserer: Michael Poulsen,  
e. suppleant for plejehjem: Henning Møller Jensen,  
    1. suppleant til bestyrelsen: Lise Paaske Jensen,  
f. Revisor: På valg Hans Jørgen Christensen, denne var villig til at fortsatte.  



g. fanebærer: Frode Pedersen og Erling Christensen. havde tilkendegivet, at de var villige 
til at fortsatte såfremt at forårsgeneralforsamlingen bliver afholdt inden 1. maj, så man der 
kan tage stilling til hvor fanen skal repræsentere DPF, Århus amt, omtalte dag.  
 
Ad. 7. Eventuelt.  
Under dette punkt behandles udtalelsen indsendt af Søren Nielsen. Denne motiverer 
udtalelsen med, at han finder det vigtigt, at må på den måde prøver at deltæge i kampen 
for nedrustning her i Danmark. Oplyste end vildere, at han var bekendt med, at en del 
fagforeninger havde vedtaget lignende udtalelser på deres efterårsgeneral- 
forsamling.  
Bodil Christensen tog på det skarpeste afstand fra udtalelsen p.g.a. det politiske indhold.  
Jens Pedersen mente, at man skal beskæftige sig med fagpolitiske opgaver, for at  
sikre medlemmerne rimelige økonomiske vilkår.  
Kresten Slot støttede Jens Pedersens udtalelse.  
Troels Leth foreslog at sende udtalelsen til HB, dette ville også give et bredere grundlag. 
Dette, sagde Troels Leth, ,skulle ikke opfattes som et ændringsforlag, men som et råd.  
Niels Peter Olsen og Flemming Juul anbefalede at stemme for udtalelsen.  
Kresten Sloth foreslog at sende udtalelsen til urafstemning blandt medlemmerne for på 
den måde at konstatere hvor stor en del af medlemmerne, der vil bakke op om et sådant 
forslag.  
Dirigenterne spurgte herefter Søren Nielsen, om han ville fastholde udtalelsen, hvilket han 
gjorde.  
Herefter begærede Kresten Sloth afstemning om spørgsmålet om udtalelsen skulle til 
urafstemning blandt medlemmerne. Denne afstemning fik følgende resultat:  
for 13, imod 20, blank O. Herefter gik main over til afstemning om den udsendte udtalelse:  
for 15, imod 17, blank 4. Afsluttende bemærkninger: Jens Pedersen: En stilfærdig 
generalforsamling, ønskede en bedre beretning og at main forsøger at samle 
medlemmerne.  
Michael Poulsen: De åbne bestyrelsesmøder er måske løsningen på at rydde 
misforståelser af vejen.  
Jesper Dideriksen: En meget lidt opmuntrende generalforsamling, sagde i den forbindelse, 
at bestyrelsen savner opbakning omkring arbejdet. Vi må fortsat arbejde for at styrke 
sammenholdet og satse på de lokale forhold, også på trods af fusion med DKA.  
Kl. 22,30 afsluttede dirigenterne efterårsgeneralforsamlingen i DPF, Århus amt, med tak 
for god ro og orden.  
Referent: Annette Rasmussen. 
 


