
Generalforsamling i afd. 1.  
Mandag den go april har afd. l holdt ordinær forårsgeneralforsamling. Formanden, Peter J. 
Mortensen, bød velkommen og rettede en særlig velkomsthilsen til kolleger fra Dalstrup og 
vor gamle pioner og pensionist Th. Nielsen.  
 
Johs. Clausen valgtes til dirigent. Sekretæren oplæste forhandlingsprotokollen, og i 
tilslutning til denne aflagde formanden en fyldig beretning om bestyrelsens arbejde i det 
forløbne halvår. Der har på personaleorganisationernes foranledning i vinter været afholdt 
en række faglige foredrag, som var blevet fulgt med interesse og under stor tilslutning. 
Desuden havde flere af vore medlemmer deltaget i trafiketaternes kurser, hvor især fag 
som regning, dansk, tysk og engelsk, var benyttet. Formanden omtalte det samarbejde, 
der for 6 år siden blev indledt mellem os og vore kolleger i Vänersborg - Dikemark, det var 
et stykke pionerarbejde, der havde givet mange glæder, og vi må fortsat dyrke og uddybe 
dette samvirke. l år er det vor tur til at være værtsfolk for vore svenske og norske kolleger, 
og når de besøger os den 7.-8. juli, håber vi, at alle medlemmerne vil tage del i dette 
gæstebesøg, så vi kan berede vore kammerater en festlig modtagelse her i Århus.  
 
Formanden omtalte en række lokale spørgsmål, bestyrelsen havde beskæftiget sig med, 
og gav stærkt udtryk for ønsket om, at der ansættes personalechefer på hospitalerne. Om 
sammenslutningen af mandlige sygeplejere sagde formanden, at det havde glædet ham, 
at denne fortsatte sin virksomhed, det beviser, at interessen for den fulde 
sygeplejeuddannelse stadig er levende: Formanden ville da også på det varmeste 
anbefale de unge kolleger i så stor udstrækning som muligt at benytte sig af den lejlighed, 
der er givet dem gennem loven om uddannelsen af den mandlige sygeplejer.  
 
Nic Krogh aflagde beretning fra det sidst afholdte forretningsudvalgsmøde, hvor flere 
betydelige og aktuelle spørgsmål havde været til drøftelse. Det var særligt uddannelsen, 
vore avancementsforhold, den kommende forhandling om det midlertidige løntillæg og 
lønningskommissionens arbejde, som Krogh uddybede og gav kolorit ved sin personlige 
stillingtagen til problemerne. Formanden supplerede disse oplysninger og afgav derefter 
beretningen til generalforsamlingens velvillige behandling.  
 
Øksnebjerg indledte debatten om formandens beretning, han var klar over, at en 
forbedring af uddannelsen på vore hospitaler var stærkt påkrævet, men mente, det var de 
skønne kræfters spild, når man ville anvende 3 år på en uddannelse, der jo ikke 
tilnærmelsesvis indebar de muligheder, som den fulde sygeplejeuddannelse pegede hen 
imod. Det kan ikke være vanskeligt for de unge at se fordelen ved at gennemgå 
sidstnævnte uddannelse, og det må være vor opgave at anbefale og støtte dem i at gå 
den vej.  
 
Johs. Mikkelsen var ikke enig med Øksnebjerg i disse betragtninger. Vi må have en 
uddannelse, der kan være os til hjælp og gavn i det daglige arbejde, og derfor  
må vi - i lighed med hvad man har gjort i England - søge at få en uddannelse, der ikke 
ligger under, men over den almindelige sygeplejeuddannelse, men hvor hovedvægten 
lægges på det felt, vi især har brug for, nemlig den psykiatriske uddannelse.  
 
Søren Poulsen, Johs. Haurslev, Egon Nielsen, Nic. Krogh med flere deltog også med 
vægtige indlæg i forhandlingen.  



 
Formanden besvarede de faldne udtalelser, og forhandlingsbog og beretning godkendtes, 
samtidig med at man vedtog, at det nordiske samarbejde skal fortsætte, og at ønsket om 
ansættelse af personalechefer stilles som et konkret forslag på førstkommende 
hovedbestyrelsesmøde.  
 
Kassereren, H. Vogt, oplæste regnskabet, der godkendtes uden diskussion.  
Formanden fremlagde et udkast til en ny vinterferieplan, hvor ingen forfordeles, og hvor 
den enkelte skiftevis selv kan bestemme tidspunktet for sin ferie. Efter nogen diskussion 
vedtoges planen.  
 
Ved valg af tillidsmænd blev formanden og alle de øvrige, der var på valg, genvalgt med 
akklamation. H. Vagt valgtes til at deltage i tillidsmandskursuset i Knudshoved og med 
Henning Lyager som stedfortræder.  
 
Under indkomne forslag havde bestyrelsen stillet forslag om, at man tinder hensyn til den 
nyoprettede jubilæumsfond med virkning fra 1. april 1956 ikke mere giver et gratiale på 25 
kr. ved jubilæer, men i stedet giver et gratiale på 100 kr. ved vikarers jubilæer eller afsked 
efter samme retningslinier, som jubilæumsfonden foreskriver. Forslaget vedtoges. Et par 
forslag om bevillinger vedtoges ligeledes.  
 
Under eventuelt 'blev der stillet en række spørgsmål og ønsker, som man henstillede til 
bestyrelsen at fremme. Der blev også fremsat en del kritik over arbejdsforholdene på 
enkelte afdelinger, særligt afd. 18 blev fremhævet som et aldeles uegnet sted at være for 
de unge plejere, fordi deres papirer ganske unødvendigt skulle havde det sorte stempel af 
lederen. Man fandt det også enestående, at der for tiden fandtes en så udtalt mangel på 
personale, at en plejer og en elev foruden det sædvanlige arbejde på en afdeling alene var 
henvist til at skulle bade 21 ældre patienter på en formiddag. Skal man absolut have 
mavesår og andre psykiske lidelser, inden det går op for ledelsen, at en ændring af 
normeringen er hårdt tiltrængt? Personalenormeringen på de forskellige afdelinger må 
bringes i overensstemmelse med tidens krav.  
 
Der var skuffelse over, at samarbejdsudvalget ikke holder møde og får løst nogle af de 
presserende spørgsmål, der har ventet så længe på en afgørelse. Flere havde det indtryk, 
at man fra ledelsens side fuldstændig overså den betydning, dette udvalg havde for et 
samarbejde, der ville være værdifuldt for hele institutionen. J stedet tilsidesætter man 
lovens paragraf 7 og 5 ved ikke at indkalde til de kvartalsmøder, der er foreskrevet.  
Der blev spurgt, om der ved statens jubilæumsgratiale også var tænkt på de 
tjenestemænd, der havde holdt 25 års jubilæum, men ikke nåede at holde 40 års 
jubilæum? En forenkling af hele låsesystemet på hospitalet var ønskeligt. Det overlodes 
bestyrelsen at arrangere den årlige udflugt.  
Johs. Claus en bragte en hilsen fra Dalstrup og takkede formanden og bestyrelsen for godt 
samarbejde. Han pegede på flere spørgsmål for plejerne, som han mente burde løses 
med den nye lønningslov.  
Th. Nielsen takkede for den venlige modtagelse, han altid fik af medlemmerne i afd. 1, og 
gav et kort resume af hele uddannelsesspørgsmålet, som det havde formet sig fra dets 
opståen og til dato, og udtalte sin tro på, at forbundsledelsen havde fat i den rigtige side af 
sagen.  



Man vedtog som tak for godt samarbejde at sende vor sygemeldte hospitalsinspektør en 
blomsterhilsen.  
Formanden takkede for den tillid, man havde vist ved at genvælge ham til formand, ,han 
takkede også bestyrelsen og tillidsmanden fra Dalstrup for godt samarbejde gennem 6 år, 
det havde været slidsomme år, men interessen var stadig usvækket; tak for i aften.  
Forsamlingen rejste sig, og formanden fik et hjerteligt bifald som tak for sit store arbejde i 
organisationens tjeneste.  
Dirigenten takkede for god ro og orden og udbragte et kraftigt besvaret leve for afd. 1. 
Dermed sluttede den langvarige, men interessante generalforsamling, der havde været 
besøgt af godt 50 medlemmer. H.R. 


