
Ekstraordinær Generalforsamling i Afdeling 1.  
Torsdag den 10. Januar afholdt Afdeling 1 ekstraordinær Generalforsamling. Formanden, Søren G. 
Lauridsen, bød velkommen, særligt til Anker Olesen, der repræsenterede Plejerne i Dalstrup. 
Formanden meddelte, at Grunden til Generalforsamlingens Afholdelse skyldtes, at 31 Medlemmer 
havde ønsket, at man i Afdelingen tog Stilling til flere vigtige faglige Spørgsmaal ikke mindst vore 
Lønforhold. Bestyrelsen havde opstillet disse Spørgsmaal som 5 Punkter paa Dagsordenen.  
A. Post blev valgt til Dirigent, han takkede for Valget og udtalte Ønsket om, at Diskussionen blev 
saglig. Dirigenten fastslog, at vi selvfølgelig har Lov til at drøfte vore Lønforhold, men saa længe 
der ingen Afgørelse forelaa fra Lønningskommissionen, maatte Diskussionen holdes inden for de 
Rammer, som Forholdene kræver det lige i Øjeblikket.  
Kølle motiverede nærmere, hvorfor man havde ønsket at tage de forskellige Spørgsmaal op til 
Drøftelse paa  
nuværende Tidspunkt. Vi er nogle Stykker, der mener, at der bliver for lidt Tid for Forbundet at 
handle i, fra det Øjeblik, Betænkningen om Lønrevisionen foreligger, og til den ophøjes til Lov. 
Derfor maa vi hellere allerede nu tale om Sagerne, vi maa være enige saavel med Forbundet som 
alle dets Afdelinger om det sidste Fremstød for en eventuel Ændring af Lønningsloven, hvis det er 
nødvendigt; Jeg henstiller til Bestyrelsen, at den omgaaende sætter sig i Forbindelse med 
Forbundet og de øvrige Afdelinger, og at de i Samarbejde beslutsomt løser dette Spørgsmaal paa 
en for os alle betryggende Maade. Denne Gang maa vort Ønske om at blive ligestillet med andre 
Tjenestemænd i tilsvarende Stillinger opfyldes.  
Kramer Mikkelsen: Det er ikke, fordi vi mangler Tillid til Hovedledelsen, at vi i Aften er samlet her 
for at tale ud om alle vore Forhold. Men det er ikke nok, at den arbejder, vi andre maa ogsaa være 
med i Arbejdet, og hvorfor bruger man ikke Pressen noget mere? Vi er saa heldigt stillet, at der her 
i Aarhus er en stor og god Arbejderpresse, som er velvilligt indstillet over for os. Og i Afdelingen er 
der mange, der virkelig kan skrive, hvorfor udnytter vi dog ikke dette Gode til Fordel for vor 
Organisation det gør alle andre, der har noget paa Hjertet. Flere af vore Forhold trænger i høj Grad 
til at blive belyst over for Offentligheden gennem Pressen, jeg tror, vi paa den Maade baade vil 
blive hørt og forstaaet. Derfor anbefaler jeg, at Generalforsamlingen giver Bestyrelsen 
Bemyndigelse til at bruge Pressen i hele det Omfang, der er nødvendigt. LigeIedes mener jeg, at vi 
har saa megen Tillid til Bestyrelsen, at vi giver den Mandat til at udforme en Resolution, der giver 
Udtryk for de Tanker, der kommer frem her i Aften.  
Formanden gjorde nærmere Rede for det Arbejde, der var udført af Bestyrelsen i Anledning af den 
forestaaende Lønningslov, oplæste i Forbindelse med det nogle Svarskrivelser fra Forbundet. 
Formanden udtalte: Vi kan naturligvis ikke foretage os noget, før vi kender Resultatet, men vor 
Organisation er velopbygget og i Orden. Der sidder Mænd i Hovedledelsen, som vi har absolut 
Tillid til, de vil gøre, hvad der staar i deres Magt, for at Lønplaceringen kommer til at staa i det rette 
Forhold til Gerningen.  
Th. Nielsen: Med Hensyn til Lønplaceringen kan vi ikke foretage os noget, før 
Lønningskommissionen har talt, til den Tid vil F.U. indkalde til H.B.-Møde, og om det findes 
fornødent, bliver der Kongres. Der er fra Forbundets Side gjort et stort og grundigt Arbejde i 
Anledning af den forestaaende Lønrevision. Vi har haft Lejlighed til saavel skriftligt som mundtligt 
over for Kommissionen at uddybe alle vore Forhold, ligesom vi har retfærdiggjort vore Lønkrav og 
meget stærkt betonet, at vi ønsker at blive placeret paa Lønningsloven i Lighed med de øvrige  
Tjenestemænd. Udfaldet af disse Forhandlinger kender vi ikke endnu, men jeg stiller de største 
Forventninger til, at der denne Gang vil blive taget al mulig Hensyn til os, der ligger i Bundklassen.  
Karl Hansen: Der er en hel Del, der taler for, at vi allerede nu gør et Forarbejde ude i Afdelingerne. 
Det kan jo ikke nægtes, at naar først Betænkningen foreligger, bliver Tiden for Hovedledelsen 
knap. Vi er allesammen bedst tjent med, at det Arbejde, der eventuelt skal udføres, bliver saa 
forsvarligt og grundigt som muligt. Spørgsmaalet er af stor Vigtighed for os, men i det store og hele 
er vi enige ogsaa med Forbundsledelsen.  



Endnu havde følgende Ordet med vægtige Indlæg: Poul E. Nielsen, Rasmus Jensen, Øksnebjerg, 
Anker Olesen og Arne Schmidt. De af Kramer Mikkelsen stillede Forslag: 1) Udnyttelsen af 
Pressen og 2) En Resolution blev af Dirigenten sat til Afstemning og vedtaget.  
Derefter aflagde Th. Nielsen Beretning fra det sidst afholdte F.U.-Møde og omtalte nærmere 
Forbundets Forhandling med Direktoratet om, at der med Assistentstillinger var forbundet større og 
bedre Arbejdsmuligheder hvis dette ikke kunde gennemføres, vilde Hovedledelsen gaa ind for, at 
Uddannelsen som Plejeassistent derefter foretoges efter Ancienniteten. Man drøftede endvidere 
Tjenesteloven, Trevagtsskift, Ferien og Uniformen. Flere Forespørgsler blev rettet til Th. Nielsen 
angaaende disse Spørgsmaal. Th. Nielsen svarede beredvilligt paa dem alle og oplyste bl. a., at 
Direktoratet havde forespurgt Hospitalerne, hvor meget mere Mandskab, der var nødvendigt for at 
gennemføre en 8 Timers Tjeneste paa alle Afdelinger.  
Under Eventuelt omtalte Formanden Fanefondet og en eventuel Stiftelse af en 
Funktionærforening. Man vedtog at tage Spørgsmaalet om Funktionærforeningen op til fornyet 
Behandling paa den ordinære Generalforsamling.  
Efter at flere andre lokale Sager var blevet behandlet, sluttede Dirigenten med Tak for Ro, Orden 
og Saglighed. H.R.  
 
 
 


