
Generalforsamling i afdeling 1.  
Afd. 1 har holdt generalforsamling fredag den 10. april 1953 på hospitalet.  
Formanden, P. J. Mortensen, bød velkommen, specielt til repræsentanten fra  
Dalstrup, Johs. Clausen, og de fremmødte pensionerede medlemmer.  
Krogh blev valgt til dirigent, og sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes.  
Derefter aflagde formanden en udførlig beretning om arbejdet i de forløbne halvår, såvel i 
den lokale afdeling som i hovedbestyrelsen.  
Vi havde det held at formå CO l's formand, forretningsfører P. Madsen, til at komme her i 
afdelingen for at tale om forskellige aktuelle spørgsmål. Den mangel på tilslutning til dette 
møde er et sort kapitel i afd. l's historie, sagde formanden, og jeg beklager stærkt, at 
medlemmerne ikke var mødt frem, da man virkelig havde lejlighed til at få besked på alt 
vedrørende tjenestemandsspørgsmål.  
Formanden mente, at vi her i afd. 1 havde grund til at være tilfredse med vor tilslutning til 
indmeldelse i DsF men var skuffet over det samlede resultat. Desværre kunne vi ikke følge 
med vort broderforbund økonomiforbundet og det skyldtes, at tre alf vore store afdelinger 
svigtede totalt.  
Formanden omtalte feriekommissionens betænkning og de lyspunkter, der fulgte med i 
den, og redegjorde for bestyrelsens arbejde for at bøde på den så stærkt kritiserede 
mangel på plejepersonale på afdelingerne. Han kom herunder ind på afløsningsforhold, 
skæve helligdage, fridage m. m., som af ledelsen blev administreret alt for snært. 
Professoren havde givet tilsagn om en omfattende undersøgelse, og man håbede, at de 
afsluttende forhandlinger ville bidrage til en væsentlig forbedring af hele dette ømtålelige 
forhold.  
Formanden meddelte, at der er bevilget os 10 bestillingstillæg til fordeling på samtlige 
hospitaler, og oplæste og kommenterede de forslag, der var udarbejdet af SMS om 
overgangsbestemmelserne ved autorisation af den mandlige sygepleje, og som nu var 
tilstillet det af indenrigsministeriet nedsatte sygeplejerskeudvalg.  
Formanden gav udtryk for glæde over, at samarbejdet mellem norske og svenske kolleger 
udvides og plejes.  
I diskussionen, der fulgte efter beretningen, kom man særligt ind på personalelmangelen, 
som man mente kunne afhjælpes, hvis f. eks. afløserne blev faste på afdelingerne, og man 
overholdt det normerede timeantal selvom der ved sygdom og lign. også kunne blive tale 
om overarbejde for det tjenestegørende plejepersonale. Også forslagene fra SMS blev 
grundigt behandlet. løvrigt blev alle de foreliggende problemer ivrigt debatteret af de 
mange diskussionsdeltagere.  
Formanden besvarede de rejste spørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt.  
Kølle aflagde beretning og regnskab for musikforeningen. Såvel økonomisk som 
arbejdsmæssigt var der fremgang. Men der var (fortsat god brug /for aktiv  
og passiv tilgang til orkesterforeningen og Kølle bad alle medlemmer støtte foreningen 
økonomisk, så vi kan udvide og forbedre den.  
Henry Rasmussen aflagde beretning fra samarbejdsudvalget.  
H. Lyager fremlagde afdelingens årsregnskab, der viste en kassebeholdning på 579 og en 
bankbeholdning på 835 kr. Formuen er 1400 kr.  
Poul E. Nielsen Havde bemærket, at der var ulovlige restancer. Det burde og behøvede 
bestyrelsen ikke tillade nu om stunder, sagde han. Efter en udtalt tilslutning til denne 
bemærkning godkendtes regnskabet.  
Og så gik man over til valg af tillidsmænd. Formanden, P. J. Mortensen, genvalgtes med 
akklamation. Til bestyrelsen nægtede Nic. Krogh og Tage Hougaard at modtage genvalg. 



Post blev genvalgt, og Poul Erik Nielsen og Børge Jensen nyvalgtes med Gustav Vinde 
Sørønsen som suppleant. Til medlem af det lokale hjælpefondsudvalg valgtes Søren 
Poulsen i stedet for A. P. Andersen. Personlig suppleant blev Øksnebjerg.  
Sigsgaard blev listebærer. Til fanebærer og -vagt genvalgtes Søren Andersen og Leif 
Nielsen.  
Til deltager ved tillidsmandskursuset i Knudshoved valgte man Carl Jensen og Johs. 
Clausen, Dalstrup. Nogle forslag om bevillinger og honorarer blev godkendt, medens 
andre blev henlagt.  
Johs. Clausen bragte en hilsen fra Dalstrup og omtalte nogle af de problemer, som de 
tumler med derude. Det havde vakt glæde, at bestyrelsen for afd. 1 betænksomt havde 
sendt deres forstanderinde en bestyrelse hilsen i anledning af hendes 25 års jubilæum det 
var rart at møde den gode kontakt imellem hospitalets og plejehjemmets personale.  
Pens. plejeassistent Th. Nielsen glædede sig over at høre, at hospitalsledelsen havde øje 
for, at pensionisterne ikke skulle glemmes, men at man ved en eventuel årlig 
sammenkomst for dem vil bevare kontakten.  
Under eventuelt var der som sædvanlig mange spørgsmål fremme. Der var fortsat kritik 
over uniformerne, og der var ønske om at få den kedelige blå uniform erstattet med en 
mere praktisk og tidssvarende. Der var stadig ikke helt tilfredshed med udleveringen af 
medicin til personalet og der var mange andre lokale spørgsmål, som blev diskuteret. Man 
overlod til bestyrelsen at arrangere en sommerudflugt, helst kombineret med en faglig 
studierejse. Psykopatanstalten i Horsens og åndssvageanstalten ved Brejninge ville man 
således gerne bese.  
Krogh sluttede generalforsamlingen med at udbringe et kraftigt besvaret leve for DHF.  
H. R. 


