
Generalforsamling i afd. 1.  
Torsdag den 24. oktober holdt afd. 1 sin ordinære efterårsgeneralforsamling. Formanden, 
Peter J. Mortensen, bød velkommen. Henning Lyager valgtes til dirigent. Sekretæren 
oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes.  
Derefter aflagde formanden en fyldig beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne 
halvår, hvoraf det fremgik, at der lokalt havde været særdeles mange spørgsmål at 
beskæftige sig med. Foreningen af sygeplejersker på statens sindssygehospitaler har 
holdt 40 års jubilæum den 29. september. jubilæet var blevet! festligholdt på hospitalet, og 
formanden havde deltaget som repræsentant for 'plejerne. En skrivelse fra direktoratet om 
retningslinierne ved tildeling af bestillingstillæggene for betroet tjeneste havde bestyrelsen 
protesteret imod overfor forretningsudvalget. Da der var 'kræfter i bevægelse for at få 
plejernes orkester genoprettet, gav formanden en indgående redegørelse for de 
vanskeligheder, orkestret økonomisk havde haft at kæmpe med så at sige lige fra starten 
og til ,det blev opløst. Under disse forhold ønskede bestyrelsen ikke at støtte de 
bestræbelser, der var i gang for at få det oprettet påny.  
 
Om lønningsloven sagde formanden, at den formodentligt ville være afsluttet til oktober 
1958, med tilbagevirkende kraft fra l. april. Der vil dog være mange og store 
vanskeligheder at overvinde, inden vi når så vidt. Vi bevarer vel tjenestemandsbegrebet, 
men en sammenkædning af folke- og tjenestepensionen vil ske, og visse lønklasser 
ønskes sammenlagt; men hvordan det endelige resultat kommer til at se ud, det er der 
ingen, der ved noget om i dag. De lønforslag, vi skal indsende til kommissionen, vil der 
allerede i denne måned blive taget stilling til på et ekstraordinært hovedbestyre1sesmøde.  
 
Formanden omtalte arbejdet og vinterens program i trafiketaternes foredragsforening. 
Foreningen er en sammenslutning af de århusianske tjenestemandsorganisationer, med et 
samlet medlemstal på godt 3300, og opgaven er at arrangere foredrag og kurser af en så 
høj kvalitet, at det ikke lader sig gøre for de enkelte foreninger selv at klare dette 
oplysningsarbejde.  
 
Til formandens beretning havde Johs. Haurslev, Nich. Krogh, Øksnebjerg med flere ordet, 
hvor særligt den nye lønningslov, avancementet, uddannelsen og besti'1lingstillægget for 
betroet tjeneste blev debatteret. Formanden takkede for de faldne udtalelser, han var 
indforstået med, at et virkeligt tjenstligt avancement forudsatte visse kvalifikationer og 
personlig dygtiggørelse, men når det blot drejede sig om en almindelig lønstigning, så må 
ancienniteten følges. Beretningen godkendtes.  
 
Nich. Krogh aflagde regnskab og beretning for» julens Glæde«. medlemstallet og 
omsætningen var stigende, og der var god grund til at fortsætte med foreningen. Han 
takkede opkræveren, Egon Christensen, for det store arbejde han gjorde til gavn for 
sparerne, og foreslog et ekstra gratiale i den anledning. Dette bevilgedes, ligesom der var 
enighed om at lade foren ingen fortsætte. Derpå blev regnskabet og beretningen 
godkendt. Kassereren, H. Vagt, fremlagde regnskabet, der viste en mindre indtægt end 
tidligere. Regnskabet godkendtes.  
 
Ved valgene skete der ingen ændringer, udover at suppleanten, Johs. Mikkelsen, indtrådte 
i bestyrelsen i stedet for Aksel Petersen, der er rejst til Brønderslev. Suppl. blev Lauge 
Andersen.  



 
På hospitalets boldklubs foranledning vedtog man at udsætte en pokal, der skal spilles 
fodbold om mellem kolleger i Middelfart, Viborg og Århus.  
 
Man vedtog ligeledes at arrangere andespil og juletræsfest i lighed med tidligere år. Under 
eventuelt fremkom der en del forslag og ønsker, som bestyrelsen lovede at tage op til 
nærmere overvejelse, eventuelt gennem samarbejdsudvalget. Søren Poulsen manede 
medlemmerne til at være vågne ved de forestående kommunalvalg, så også plejerstanden 
blev repræsenteret i kommunal- og byråd. Vi havde store muligheder for, at det kunne 
opnås, men vi måtte selv gøre et stykke arbejde, hvis det skal lykkes.  
Formanden tilsluttede sig tanken.  
 
De i sin tid udarbejdede forslag til en ny lønningslov blev, på opfordring, oplæst og livligt 
drøftet. Man var enige om, at en revision var tiltrængt.  
 
Formanden skildrede interessant betænkningen, der fornylig er udsendt vedrørende 
udbygningen og moderniseringen indenfor statens sindssygevæsen, de mange nye 
hospitaler og plejehjem, som skal bygges i de kommende år, hvor de skal placeres, og 
hvad de hver især vil koste. Det er helt fantastiske summer, der skal bruges, inden den 
danske sindssygeforsorg er udbygget i takt med det, tiden og udviklingen kræver, men det 
er nødvendigt.  
 
Der var desværre ikke særlig stor tilslutning til den ellers så udmærkede 
generalforsamling, hvor store og vigtige spørgsmål blev drøftet, men det var alligevel sent 
hen på aftenen, inden dirigenten kunne slutte af med en tak for god ro og orden. Og der 
udbragtes et leve for D.H.F.  
H. R. 


