
Generalforsamling i afdeling 1.  
Tirsdag den 8. april afholdt afdeling 1 ordinær generalforsamling.  
Formanden, P. J. Mortensen, bød velkommen og rettede en speciel hilsen til de fremmødte kolleger fra 
Dalstrup.  
Poul Erik Nielsen valgtes til dirigent.  
ForhandHngsbogen blev oplæst, og efter at formanden havde takket sekretæren for veludført arbejde, godkendtes 
den.  
N. Krogh gennemgik regnskabet, og Vogt tog sig af musikforeningens regnskab, begge godkendtes uden 
diskussion. Derefter aflagde formanden en kort, men fyldestgørende beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne halvår. Formanden kom særligt ind på de forskellige lokale spørgsmål, der i det store og hele var afsluttet 
tilfredsstillende, omtalte vort medlemsskab i trafiketaternes foredragsforening, som vore medlemmer havde haft 
megen glæde af, og anbefalede, at man også i fremtiden benyttede disse billige og lærerige arrangementer i fuld 
ud strækning. Der var fra kollegerne i  
Vänersborg kommet en indbydelse til at gæste dem i begyndelsen af juli måned, vi ville samtidig få lejlighed til at 
være sammen med norske kolleger. Det var formandens håb, at turen blev realiseret.  
Henry Rasmussen aflagde beretning fra hovedbestyrelsen, omtalte især de nært forestående forhandlinger med 
direktoratet og indenrigsministeriet.  
Aage Kølle aflagde beretning fra musikforeningen, orkestret har i disse dage bestået i 10 år, og alligevel er vi ikke 
kommet længere end, at vi stadig må  
have hjælp udefra, når vi holder en koncert. Med det store personale her på stedet er det meningsløst, vi ikke selv 
kan klare den hele besættelse af orkestret. Enten må vi for fremtiden have større aktiv tilgang, og mere støtte fra 
medlemmerne, eller også bliver vi nødt til helt at holde op. Kølle opfordrede indtrængende til sammenhold om 
musikforeningen, så den ikke blev slået i stykker.'  
P. J. Mortensen takkede Kølle for hans store arbejde i musikforeningen og anbefalede at stå sammen om 
foreningen, så den kunne fortsætte til glæde og berigelse for os alle. Th. Nielsen, Post, Gamborg Lauridsen m. fl. 
gav i varme ord tilslutning til Kølles appel.  
Til beretningerne havde bl. andre Kjær Nielsen ordet, han bragte en hilsen fra Dalstrup og omtalte forskellige 
spørgsmål derudefra, efterlyste de  
bestillingstilIæg, der af forbundet blev arbejdet med, til fordel for plejerne i Dalstrup.  
Formanden replicerede til de forskel lige spørgsmål, der var stillet, og lovede, at bestyrelsen skulle tage fremførte 
an ker op til drøftelse. Derefter godkendtes samtlige beretninger.  
P. J. Mortensen genvalgtes med akklamation til formand. Krogh, der  
midlertidigt havde overtaget kassererposten, ønskede ikke at fortsætte, og Henning Lyager nyvalgtes til kasserer. 
Nic. Krogh, A. Post og Tage Hougård genvalgtes til bestyrelsen med Hauerslev og Kabel Christensen som 
suppleanter.  
Poul Erik Nielsen valgtes til revisor. A. P. Andersen genvalgtes til medlem af  
hjælpefondet (med Søren Poulsen som suppleant). Niels Andersen fortsatte som listebærer, og Søren Andersen 
og Leif Nielsen fortsætter som henholdsvis fane bærer og vagt.  
Henry Rasmussen ønskede ikke at modtage genvalg til H. B., formanden  
nyvalgtes uden modkandidat. Henry Rasmussen genvalgtes med akklamation til medlem af samarbejdsudvalget. 
Som hovedrevisorer nyvalgtes Vogt og Carl Jensen, som kongresdelegeret valgtes A. Post, Nic. Krogh og Henry 
Rasmussen. Nic. Krogh valgtes som deltager i tillidsmandskursuset i Nyborg. P. J. Mortensen, A. Post og Henry 
Rasmussen blev ind stillet til kongressen som medlemmer af redaktionsudvalget.  
Efter valgene blev der en kaffepause. Ved kaffebordet tog formanden ordet og udtalte: Vi har i aften blandt os en 
hæderkronet kollega, der fra 1. maj overgår til pensionisternes rækker. Th. Nielsen har efter eget ønske villet tage 
afsked som aktivt medlem med sine kolleger her på denne generalforsamling. Da Th. Nielsen for næsten 42 år 
siden ansattes som opsyn ved Jydske Asyl, var vor organisation kun et spædbarn. Med det naturlige 
organisationstalent, Th. N. er i besiddelse af, gled han hurtigt ind i arbejdet med at pusle og opdrage barnet, så 
han har der med været med til at danne de rammer og former, hvorunder arbejdet også i dag ledes. Afdeling 1 har 
gjort rig brug af Th. Nielsens evner, idet han næsten uafbrudt har beklædt et eller flere tillids hverv, både som 
formand, kasserer og medlem af bestyrelsen. Desuden har han i en lang årrække været medlem af H.B., en 
periode som sekretær i  
forretningsudvalget, samt som medlem af redaktions udvalget. Th. Nielsen har ved sit organisationsarbejde 
uløseligt knyttet sit navn til afd. 1's og D.H.F .'s historie. I sin tjeneste har Th. N. gjort en støt og solid indsats, hvis 
værdi anerkendes fra alle sider. Det var ganske naturligt, at han som påskønnelse for lang og tro tjeneste mod tog 
dannebrogsmændenes hæderstegn, og  
som tak for hans fortjenstfulde indsats i vor organisation, har afd. 1.s., bestyrelse besluttet at udnævne ham til 
æresmedlem. Idet jeg herved takker dig, Th. Nielsen, for veludført arbejde og takker, fordi du ofrede fritid og 
kræfter for at gavne og højne din stand, udnævner jeg dig her ved til æresmedlem i afd. 1 og overrækker dig som 
et synligt bevis herfor et diplom som æresmedlem. Tag vor oprigtigste ønsker om et langt og lykkeligt otium med 
herfra, vi håber du efter en lang og brydsom arbejdsdag må få lov til at nyde  
aftenfreden, tak for din indsats og tillykke med udnævnelsen (medlemmerne rejste sig, og et langvarigt bifald 
skyllede hen over Th. Nielsen, da formanden overrakte ham æresdiplomet).  



Th. Nielsen takkede formanden og bestyrelsen for den store æresbevisning, han her havde modtaget, og som han 
var glad og lykkelig over. I livfulde ord skildrede Th. N. derefter, hvorledes forholdene lå for personalet, da han 
begyndte. Selvom ikke alt er blevet, som vi ønskede, det, så er der alligevel en himmelvid forskel på forholdene, 
da jeg begyndte i 1910, og så i dag. Th. Nielsen sluttede sin tale med at udtale gode ønsker for afd. 1 og D.H.F. 
(langvarigt bifald).  
Så fortsatte generalforsamlingen efter dette lille, men festlige afbræk, og man gik over til behandlingen af de 
indkomne. forslag. Forslaget om indmeldelse i den stedlige fællesorganisation vedtoges med stor majoritet. 6 
Indsendte kongresforslag blev indgående drøftet og vedtaget. i Under eventuelt var det særligt uddannelsen af den 
mandlige sygeplejer, man beskæftigede sig med. Flere af de unge plejere hævdede, at den foreslåede 
uddannelsesplan allerede var stærkt forældet ifølge udtalelser fra ansete psykiater, der i stort tal vendte hjem fra 
studierejser i udlandet. Det var endnu mere koncentreret specialuddannelse, der var brug for, også 
terapeutuddannelsen burde der sættes noget ind på blev givet det mandlige personale. Det overlodes  
bestyrelsen at arrangere Sverigesrejsen og nogle aftenture i sommerens løb. Kjær Nielsen lovede en god 
modtagelse, hvis vi fik lyst til at besøge plejehjemmet i Dalstrup. Efter at endnu en række spørgsmål var drøftet, og 
formanden havde takket for hilsenen fra Dalstrup og bedt repræsentanterne tage en hilsen med hjem, sluttede 
aftenens myndige dirigent  
generalforsamlingen med tak for god ro og orden og med et kraftigt besvaret leve for D.H.F. 
H.R.  

 


