Generalforsamling i Afd. 1.
Der var ikke særlig god Tilslutning til Afdeling 1 's ordinære Efteraarsgeneralforsamling
Torsdag den 4. Oktober. Men til Gengæld havde vi den Glæde for første Gang at se vore
Kolleger fra Dalstrup i samlet Trop møde op til vor Generalforsamling. De tog da også livlig
del i Forhandlingerne og var i høj Grad med til at præge Aftenens Forløb.
Formanden, Søren G. Lauridsen, bød velkommen og rettede en særlig Velkomsthilsen og
Tak til Kammeraterne fra Dalstrup, fordi de i saa stort Tal, trods den lange Afstand, var
kommet til Stede paa Generalforsamlingen.
Otto Andersen valgtes til Dirigent. Forhandlingsbogen blev oplæst og godkendt, efter at
David Hansen havde takket Sekretæren for den velførte Forhandlingsbog. Kassereren,
Øksnebjerg, fremlagde Regnskabet. Tit. Nielsen takkede Øksnebjerg, fordi han trods
meget store Udgifter alligevel havde finanserne i Orden. Regnskabet godkendtes.
Derefter aflagde Formanden Beretning om Bestyrelsens Arbejde i det forløbne Halvaar og
udtalte i sin Indledning: Ved Foraarsgeneralforsamlingen hang der mørke og truende
Skyer over Danmark, og vi var alle bekymrede for den nærmeste Tid. Jeg behøver bare at
minde om, at vi dengang drøftede, om det ikke kunde Iade sig gøre, at vore Familier
kunde faa Ophold sammen med os paa Hospitalet, saa man ikke ved eventuelle
Krigshandlinger kom bort fra hinanden. Siden blev det lysere for os, og Tiden har været
præget af en Række nationale Festdage, som vi aldrig glemmer og i Dag er det under frie
Former, vi afholder vor Generalforsamling. Formanden omtalte derefter de forskellige
Ønsker, der fra Afdelingen var tilsendt Hovedbestyrelsen og kom nærmere ind paa flere
lokale Spørgsmaal. Formanden havde fornylig været i Dalstrup og der deltaget i et
velbesøgt Medlemsmøde. Paa Mødet havde man især drøftet Bolig- og Arbejdsforholdene
derude, men ogsaa andre Spørgsmaal af lokal Interesse blev taget op til Behandling.
Dette var resulteret i en længere affattet Skrivelse til Forbundsledelsen; hvori man bad
denne medvirke til, at disse Spørgsmaal snarest muligt blev løst tilfredsstillende.
Hovedbestyrelsesmedlem Th. Nielsen aflagde en lang, men meget interessant Beretning
fra Hovedbestyrelsesmødet, ligesom han redegjorde for det Møde, der havde fundet Sted i
Lønplaceringsudvalget.
Der udspandt sig, en længere Forhandling om Beretningerne. Øksnebjerg, David Hansen,
Karl Hansen m. fl. var tilfredse med Uniformsændringerne, men ønskede dog de to S'er
paa Kasketten fjernet. Karl Hansen fastslog, at Forslaget om Ejendomsretten af Uniformen
var gammelt, derimod var det noget nyt, at vi saa selv skulde vaske og vedligeholde den,
fandt dette Argument lidt mistænkeligt. Øksnebjerg mente at det kunde ordnes paa den
Maade, at vi f. Eks. kun ønskede den mørke Uniform som Ejendom, Sørensen Hougaard
og Anker Olsen gav Udtryk for deres Utilfredshed med, at Plejerne i Dalstrup, der udretter
det samme Arbejde som Plejerne paa de øvrige Hospitaler, stadig skal arbejde en Time
længere hver Dag, end andre gør det. Dette Forhold burde ændres, ligesom man fandt det
rimeligt, at der blev givet en passende Erstatning for de Timer, der var arbejdet for længe.
Søren Poulsen og Kølle indledte en længere Diskussion om Plejernes Lønplacering. Det
blev paalagt Bestyrelsen nøje at følge med i dette Spørgsmaal, og der var Enighed om, at
vi ikke denne Gang kunde taale Skuffelser i den Retning. Der var udtalt Stemning for
Indmeldelse i D. s. F. Efter at Formanden og Th. Nielsen havde repliceret, godkendtes
Beretningerne.

Øksnebjerg blev genvalgt til Kasserer. Karl Hansen og P. J. Mortensen genvalgtes til
Bestyrelsen. Suppleanter blev. Otto Andersen og Kølle. Karl Hansen blev genvalgt til
Medlem af Hjælpefondsudvalget (Suppleant Rasmus Sørensen.) Kølle genvalgtes til
Revisor. P. J. Mortensen nyvalgtes til Listebærer. Koppel nyvalgtes til Medlem af
Musikforeningens Bestyrelse (Suppleant Lundgaard).
Formanden omtalte Foreningens» Julens Glæde«, man vedtog at lade den fortsætte
næste Aar. Timmermann genvalgtes som Foreningens Kasserer. Th. Nielsen aflagde
Beretning fra Musikforeningen, og Otto Andersen oplæste Regnskabet derfra.
Flere lokale Spørgsmaal blev behandlet under Eventuelt. Post og mange flere efterlyste et
længe savnet Klublokale paa Hospitalet. Formanden foreslog, at. man arbejder hen til at
faa et Marketenderi, og i Forbindelse med det kunde saa Spørgsmaalet om Klublokale
maaske søges løst.
H.R.

