
Generalforsamling i afdeling 1.  
Torsdag den 7. april afholdt afdeling 1 ordinær generalforsamling.  
 
Formanden, S. Gamborg Lauridsen, udtalte sin glæde over, at så mange af medlemmerne 
godt 60 var kommet til stede.  
 
Th. Nielsen, der valgtes til dirigent, udtalte gode ønsker for generalforsamlingens forløb og 
oplæste dagsordenen, som blev godkendt. 
  
Sekretæren, A. Post, oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes uden debat.  
 
Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne halvår og kom her 
særligt ind på det arbejde, der var gjort for at få de mange vikarer fast ansat. Når der gik 
så lang tid, inden de sidste plejerstillinger var blevet besat, så skyldtes det, at halvdelen af 
samtlige vikarer lå over den aldersgrænse, som finansministeriet havde fastlagt; der skulle 
således søges dispensation.  
 
I et tilfælde var der desværre givet afslag, men med forbundets og hospitalsledelsens 
bistand ville man tage sagen op igen og forhåbentlig med et godt resultat.  
 
Formanden omtalte forliget i retssagen mod Rs. Sørensen, der nu ikke længere var 
medlem af afdelingen. To bestyrelsesmedlemmer havde bl. a. som protest. mod forliget 
nedlagt deres mandater, man havde derfor måttet indkalde suppleanter. Formanden 
betonede dog stærkt, at samarbejdet hele tiden havde været godt og gnidningsløst inden 
for bestyrelsen.  
 
Der havde i vinterens løb været afholdt et velbesøgt sløjd-kursus på hospitalets 
værksteder, som de deltagende havde haft megen glæde af. Ved en lille 
afslutningshøjtidelighed, hvor de færdige arbejder var udstillet, blev der udtalt mange 
anerkendende ord om det initiativ, det her var taget.  
 
Efter omtale af flere andre lokale spørgsmål sluttede formanden sin beretning med at 
udtale, at bestyrelsen havde mødt velvilje og forståelse i forhandlingerne med 
hospitalsledelsen, det var hans håb, at det gode forhold også i fremtiden måtte bestå.  
 
Formandens beretning godkendtes enstemmigt efter en kort diskussion.  
 
Henry Rasmussen aflagde beretning om forbundsarbejdet, der ligeledes godkendtes.  
 
A. Post fremlagde regnskabet for musikforeningen, og Aage Kølle redegjorde for 
orkestrets virksomhed. Der var foretaget indkøb af instrumenter, og orkestret var i stærk 
fremgang.  
 
Kassereren, Nic. Krogh, fremlagde afdelingens regnskaber og knyttede nogle 
bemærkninger til de forskellige poster. Regnskabet godkendtes enstemmigt.  
 



Og så gik man over til valgene. Da formanden af rent private årsager ikke ønskede at 
modtage genvalg trods generalforsamlingens beklagelse valgtes P. J. Mortensen til 
formand. Johs. Haurslev genvalgtes, og Johs. Mikkelsen nyvalgtes til bestyrelsen.  
 
Suppleanter blev Sigv. Andersen og Carl Christensen. Til hjælpefondsudvalget genvalgtes 
A. P. Andersen. Som revisor genvalgtes Th. Nielsen. Listebærer blev S. Due. Fanebærer 
og -vagt blev henholdsvis Henning Nielsen og Carl Emil Nielsen. Henry Rasmussen 
genvalgtes til h.b.medlem. Som kongresdelegerede valgtes P. J. Mortensen, S. Gamborg 
Lauridsen og Nic. Krogh med Kramer Mikkelsen som suppleant.  
 
Forslagene til kongressen blev gennemgået og vedtaget.  
 
Under eventuelt havde flere medlemmer ordet, og nogle lokale ønsker overlodes det 
bestyrelsen at arbejde videre med. Men særligt afdelingens nærtforestående 40 års 
jubilæum i forbindelse med kongressen afholdelse var genstand for stor interesse blandt 
medlemmerne, og man var enig om, der skulle skabes en festlig ramme om denne 
begivenhed. Flere medlemmer takkede den afgåede formand for det store arbejde, han 
havde udrettet i en for afdelingen vanskelig tid. Også næstformanden, Estrup, der gik 
sammen med formanden, blev takket for veludført arbejde i bestyrelsen. Formanden 
takkede for den tillid, der var vist ham gennem årene, og for godt samarbejde i 
bestyrelsen. Halt ønskede den ny formand held og lykke med arbejdet frem i tiden.  
 
P. J. Mortensen takkede for valget til formand og takkede Gamborg Lauritsen for de gode 
ønsker for den kommende tid.  
Som repræsentant for afdelingen i Dalstrup deltog Aage Dam Sørensen i 
generalforsamlingen.  
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen med et leve DHF.  
A. Post, sekretær. 


