
Generalforsamling i afd. 1.  
Onsdag den 9. april holdt afd. 1 ordinær forårs generalforsamling. Formanden Peter J. 
Mortensen bød velkommen og bragte en hilsen fra pens. plejeassistent Th. Nielsen, der 
havde meddelt, at han desværre var forhindret i at være tilstede. Formanden holdt derefter 
en smuk minde.;. tale over pens. plejer Chr. Jensen, der var død den 6. marts.  
 
Talen påhørtes stående af deltagerne i generalforsamlingen. Søren Poulsen valgtes til 
dirigent. Sekretæren oplæste forhandlingsbogen, der efter et par korte bemærkninger 
godkendtes.  
 
Formanden aflagde en fyldig beretning om 'bestyrelsens arbejde i det forløbne halvår. 
Ferien var nu tilrettelagt så retfærdigt som overhovedet muligt, og der var grund til at 
glæde sig over gennemførelsen af den nye ordning. Tjenestetidsreglernes praktisering i 
forbindelse med afløsningstjenesten var et spørgsmål, bestyrelsen stadig må arbejde med. 
Formanden omtalte de arrangementer, der havde været afholdt i vinterens løb, bl. a. 
gennem» Trafiketaternes foredragsforening«, og nævnede de forhandlinger, der havde 
fundet sted med hospitalsledelsen.  
 
Fra forbundsarbejdet var det særligt en eventuel afskaffelse af uniformen, uddannelsen, 
og ikke !1lindst den netop den 9. ds. udsendte betænkning fra lønningskommissionen, 
formanden indgående redegjorde for. Han meddelte, at HB var indkaldt til møde den 12. 
april, hvor betænkningen vil komme til behandling og gennemgang, og at kongressen vil 
blive afho1dt den 10.-11. juni i Middelfart.  
 
Næstformanden Nic. Krogh supplerede formandens beretning med en redegørelse for 
forbundsledelsens forhandlinger med lønningskommissionen om vore indsendte lønforslag 
og gennemgik naturligvis med et vist forbehold de løn- og andre forhold, der angår os i 
betænkningen, ligesom han pegede på de spørgsmål, der stadig var uløste.  
Den interessante og højaktue11e beretning gav anledning til en livlig diskussion, og der 
blev stillet en række forespørgsler, som formanden og Krogh efter bedste evne besvarede. 
Beretningen godkendtes enstemmigt.  
 
Kassereren H. Vogt oplæste det reviderede regnskab, som godkendtes uden diskussion.  
Peter J. Mortensen genvalgtes til formand og medlem af hovedbestyrelsen uden 
modkandidat. Johs. Mikkelsen, Henning Lyager og Nic. Krogh genvalgtes til bestyrelsen 
med Lauge Andersen som suppleant.  
 
Da Kabel Christensen ikke ønskede at fortsætte som revisor, og Henning Lyager ikke kan 
være det længere, fordi han er blevet forretningsfører for »Julens Glæde«, nyvalgtes 
Henning Nielsen og Henry Nielsen. Til fanebærer og -vagt genvalgtes Gunnar Jensen og 
Niels E. Andersen.  
 
Søren Madsen .fortsætter som listebærer med Gunnar Jensen som suppleant. Henry 
Rasmussen genvalgtes til medlem af samarbejdsudvalget. Nic.  
Krogh, Peter J. Mortensen og Henry Rasmussen indstilledes til med1emmer af 
Plejerbladets redaktionsudvalg med Søren Poulsen som suppleant. Som 
kongresdelegerede valgtes Nic. Krogh, H. Vogt og Henry Rasmussen med Henning 
Lyager som suppleant.  



 
Et forslag fra bestyrelsen om ændringer af forske1lige lovparagraffer godkendtes til videre 
behandling på kongressen.  
 
Henry Rasmussen aflagde beretning fra møderne i samarbejdsudvalget, han anbefalede 
medlemmerne at gå ind for benyttelsen af navneskilt.  
 
Nic. Krogh havde modtaget et eksemplar af den nye Lærebog, der fremtidig ville blive 
benyttet ved plejeuddannelsen på de psykiatriske hospitaler.  
 
Det henstilledes til bestyrelsen at søge arrangeret en heldagstur til Brønderslev, desuden 
en aftentur. Der blev også givet udtryk for ønsket om at bese det nye børnepsykiatriske 
hospital ved førstkommende lejlighed.  
 
Der blev stillet forslag til bestyrelsen om at lade sig repræsentere i det stedlige 
ungdomsnævn. Formanden lovede, at de .mange ønske. og forslag ville blive taget op til 
nøje overvejelse i bestyrelsen, og man vil søge at få dem gennemført. Han takkede 
medlemmerne for den tillid, der påny var vist ved hans genvalg til farmand og 
hovedbestyrelsesmedlem. Dirigenten takkede bestyre1sen for veludført arbejde og for en 
interessant og udbytterig aften.  
 
Efter at have takket for god ro og orden, og der var udbragt et leve for DHF., mindede 
dirigenten om, at det i dag var den 9. april. Overalt i Danmark er dagen mindet i dyb alvor, 
jeg vil gerne have, vi slutter denne aften med sangen »Altid frejdig, når du går«. Og på 
denne smukke måde afsluttedes vor generalforsamling, der havde været særdeles 
velbesøgt.  
H.R. 


