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afholdtes tirsdag den 13. juli 1954.
Formanden P. J. Mortensen bød velkommen, særligt til eleverne, der var specielt indbudt.
Nic. Krogh blev valgt til dirigent. Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der efter et par
korte bemærkninger blev godkendt.
Derefter aflagde formanden en interessant beretning fra det sidst afholdte
hovedbestyrelsesmøde, som han sluttede med at udtale, at det i virkeligheden var
fantastisk så meget arbejde, forbundsledelsen havde fået udrettet blot på et halvt år.
Nic. Krogh mente, at medlemmerne havde grund til at takke formanden for den positive
indstilling, han havde til problemerne på H. B.-mødet, det var en iderig og vidtskuende
repræsentant. Gamborg Lauridsen og Johs. Haurslev tilsluttede sig anerkendelsen og
takkede formanden for veludført arbejde. Til beretningen havde endvidere Arne Schmidt,
M. Martinsen, Vinde Sørensen og Søren Poulsen ordet, inden den blev godkendt.
Næste punkt på dagsordenen var uddannelsesspørgsmålet, som var den egentlige årsag
til generalforsamlingens afholdelse, og her indledte formanden, idet han bl. a. sagde:
Vi har hele tiden haft for øje at få en bedre uddannelse indenfor plejepersonalet, og det er
glædeligt, at mændene nu helt på linie med kvinderne kan gennemgå den fulde
sygeplejeuddannelse. Grunduddannelsen kommer vi ikke uden om, den er nødvendig, og
først, når vi har den, kan vi begynde at specialisere os. Det er indlysende, at vi ikke fortsat
kan nøjes med et års elevtid, når vi tænker på den udvikling, psykiatrien er inde i, og på H.
B.-mødet blev vi da også enige om at stille krav om en 3-årig uddannelse. Formanden
henviste iøvrigt til de udtalelser, forbundsformand Emil Pedersen og forstander Tange
Jensen var fremkommet med på mødet, og sluttede: Tange Jensen har nu gennem mange
år dybt interesseret taget del i den mandlige sygeplejers uddannelsesproblemer, indenfor
S.m.S. har han gjort et fortjenstfuldt og banebrydende arbejde for at bringe vore ideer op i
et højere plan, og med officiel anerkendelse. Vi har grund til at takke ham for det
utrættelige arbejde og det resultat, der er nået, og det er min overbevisning, at vi skal tage
hans ord til efterretning.
Formandens indlæg gav anledning til en længere diskussion, hvor det primære dog blev,
at ingen fraveg ønsket om den 3-årige sygeplejeuddannelse det blev i høj grad et
håndslag til S.m.S. og dens ledere. Det blev stærkt anbefalet de unge elever at gennemgå
den fulde sygeplejeuddannelse, selvom man erkendte de økonomiske vanskeligheder, der
fulgte med.
Nic. Krogh sluttede debatten med at beklage, at ikke flere medlemmer var tilstede på en
generalforsamling, hvor der blev skrevet historie. Vi tager de faldne udtalelser til
efterretning.
Under eventuelt redegjorde H. Vogt for turen til Norge, der ville koste godt 100 kr., og efter
at flere medlemmer havde anbefalet, vedtog man at lade turen arrangere, såfremt et
tilstrækkeligt antal deltagere meldte sig.
Plejeeleverne gav udtryk for, at noget værdifuldt gik tabt, når de ikke kunne bo på
hospitalet i elevtiden; måske kunne der bødes lidt på det, hvis der blev stillet et lokale til
rådighed, hvor man kunne mødes, eventuelt også med ældre kolleger, i fritiden og lære
hinanden at kende, bad bestyrelsen hjælpe til med at få dette ønske opfyldt.
Formanden indrømmede, at det var en gene, at eleverne ikke boede på hospitalet, det er
da også en nødsituation, som ingen er glade for. Mente iøvrigt, at der stod et lokale til
rådighed for personalet, men bestyrelsen ville i hvert fald gerne medvirke til, at den gode
ide blev realiseret. i

Formanden takkede medlemmerne for den interesse, de havde vist
uddannelsesspørgsmålet og de mange andre problemer, der havde været til behandling.
Vi har grund til at glæde os over, at det er i fuld enighed, vi slutter denne
generalforsamling.
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede den interessante aften med at udbringe
et leve for D.H.F. med ønsket om forbundets fortsatte beståen.
H. R.

