
Generalforsamling i afd. 1.  
Afd. 1 har onsdag den 8. april holdt ordinær generalforsamling.  
Formanden Peter J. Mortensen bød velkommen til den store forsamling og udtalte sin 
glæde over, at så mange med. lemmer var kommet tilstede. Th. Nielsen fik en særlig 
hyldest og tak, fordi han altid trofast møder op, når afd. 1 kalder.  
Otto Andersen valgtes til dirigent og oplæste dagsordenen.  
Sekretæren oplæste forhandlingsprotokollen, der efter et par korte bemærkninger 
godkendtes.  
Derefter aflagde formanden beretning om de mange spørgsmål, der var arbejdet med i det 
forløbne halvår. I vinter har 2 studiekredse været i virksomhed med emnet: Den ny 
lærebog. Ved en afsluttende festlighed blev der givet udtryk for stor tilfredshed med dette 
kursus, og såfremt det lader sig gøre, vil vi fortsætte til næste vinter både med 
videregående og begyndelseskurser. Et afløserhold havde i lighed med det faste 
personale fået løbende fridage, forsøgsvis. For nogle medlemmer, der havde haft mere 
end 2 års aspiranttid, var der opnået en højere indplacering end den, de først havde fået 
tildelt. En week-end ordning for lederne af arbejdsholdene var blevet udarbejdet, og er 
sendt til godkendelse i direktoratet. Et pengebeløb, der pludselig var dukket op efter 
mange års glemsel og tilhørte en hjælpekasse, som forlængst var ophævet, men som .j 
sin tid var stiftet af medlemmer inden for økonomi- og plejerforbundet, havde der været 
nogen I forhandling om angående ejerforholdet.  
Sagen, er endnu ikke afsluttet. Formanden nævnede også en række spørgsmål, som 
forbundsledelsen havde arbejdet med, bl.a. at de 38 nyoprettede stillinger som 
værkstedsledere var tilbageført til plejeassistenter, men stadig i 10. lønningsklasse, en 
ordning der var stor tilfredshed med. Også pensionsspørgsmålet, herunder de indeklemte 
tjenestemænd, blev grundigt gennemgået.  
Forbundsformanden, Nic. Krogh, supplerede beretningen med en fyldig oversigt over det 
arbejde, der gøres for den fremtidige uddannelse, og pegede især på de ønsker og 
forslag, som forbundet er interesseret i at få fremmet.  
I diskussionen om beretningen blev der bl. a. slået til lyd for en fagskole, som alle andre 
etater har, en tanke, vi før har været inde på at få realiseret. Efter at såvel formanden' som 
Nic. Krogh havde besvaret en del forespørgsler, godkendtes beretningen.  
Næste punkt på dagsordenen var: Skal vi have roterende dag- og nattjeneste indført?  
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling i afdeling 15  
Afdeling 15 har afholdt efterårsgeneralforsamling, der var velbesøgt.  
Formanden, Johs. Clausen, bød velkommen, særligt til gruppe B, der for første gang var 
med til fælles generalforsamling.  
Kassereren, Kjeld Petersen, der valgtes til dirigent, oplæste dagsordenen, som 
godkendtes. Sekretæren. Chr. Jensen, oplæste protokollen. Formanden, Johs. Clausen, 
aflagde beretning og omtalte heri forbundets kongres og sammenslutningen mellem 
økonomi- og plejerforbundet til et forbund, kom herunder ind på de fordele 
sammenslutningen kunne indebære. Endvidere omtaltes det fra afdelingen til kongressen 
fremsendte forslag om overflytning af medlemmerne fra Råmosegård og Fabersvejens 



plejehjem til Dalstrup, så de sammen kan danne en afdeling. Forslaget var blevet vel 
modtaget og var en kendsgerning. Til generalforsamlingen var der da også mødt 
repræsentanter fra disse steder.  
Endvidere omtalte formanden den lokale bestyrelses virke i forskellige sager, der havde 
været behandlet. Efter at flere medlemmer havde haft ordet, godkendtes beretningen.  
Et forslag fra bestyrelsen om fastsættelsen af det samlede kontingent til 9 kroner pr. 
måned, blev vedtaget med den tilføjelse, at medlemmerne selv skulle indbetale deres 
kontingent til kassereren.  
Kassereren, Kjeld Petersen, oplæste regnskabet, der var i god orden, trods en mindre 
tilbagegang på grund af stiftelsesfesten. Regnskabet godkendtes uden kommentar.  
Da kassereren, Kjeld Petersen, ikke ønskede at fortsætte som kasserer, foresloges plejer 
Sv. Egon Sørensen, der valgtes. Sekretæren, Chr. Jensen, ønskede heller ikke at 
fortsætte, og i hans sted valgtes plejer Vagn Lauge Andersen. Som afdelingens første 
fanebærer valgtes P. D. Jensen. Som revisorer valgtes Kjeld Petersen og Th. Riisberg.  
Ved et efterfølgende kaffebord takkede formanden de afgåede bestyrelsesmedlemmer for 
deres arbejde i afdelingen, ligesom de nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen til 
det forestående arbejde, der i fordragelighed må udføres til vore medlemmers bedste.  
J. C.  
 
 
 


