
Generalforsamling i afdeling 1.  
Afdeling 1 afholdt onsdag den 11. april ordinær generalforsamling. Formanden, P. J. 
Mortensen, bød velkommen specielt til pensionisten Th. Nielsen, som trofast møder op til 
afd. l's generalforsamlinger. Derefter udtalte formanden mindeord over to i det forløbne 
halvår afdøde pensionister, Mathilde Christiansen og A. P. Andersen. Forsamlingen rejste 
sig og mindedes de afdøde ved et øjebliks stilhed.  
Henry Rasmussen valgtes til dirigent og oplæste dagsordenen. Derefter fik sekretæren, 
Egon Christensen, ordet og oplæste forhandlingsbogen, der godkendtes uden diskussion.  
Formanden aflagde beretning for halvåret og udtalte herunder, at der i vinteren havde 
været 2 studiekredse, 1 i den nye lærebog, og 1 i neuroser. Til den kommende vinter 
forventer vi de obligatoriske fortsættelseskurser, og så er der sikkert ikke behov for andre 
studiekredse.  
Angående den løbende sag vedrørende »Sygeforsikringen for tjenestemænd og faste 
daglejere på sindssygehospitalet ved Aarhus«, da er sagen overgivet til 
kammeradvokaten, hvor den befinder sig for tiden. Afdeling 1 har fra vor svenske  
venskabsorganisation gennem 10 år modtaget en indbydelse til nordisk møde i dagene  
den 6. og 7. august på Restads Sjukhus, Vänersborg.   
Efter henvendelse fra formanden for komiteen for flygtningehjælpen i Vejlby - Risskov, 
pastor Graabæk, om at udpege en repræsentant til komiteen for organisationerne ved 
Statshospitalet, havde man valgt afdelingens næstformand, Henning Lyager, til at 
repræsentere sygeplejerskernes, plejernes og økonomiforeningens organisationer. Lyager 
havde forestået en indsamling på lønudbetalingsdagene den 31. marts og den 1. april, 
hvilket havde indbragt et beløb på kr. 755,72 til flygtningehjælpen. 
Formanden gav derefter en udførlig beretning om arbejdet i forbundet i det forløbne halvår. 
I tilslutning hertil uddybede i forbundsformanden, Nic. Krogh, forbundets arbejde i de store 
sager og trak linierne op til den allersidst forløbne tid.  
Efter at en del havde haft ordet til beretningen, og de stillede spørgsmål var besvarede, 
godkendtes beretningen.  
Kassereren, Hans Vogt, oplæste regnskabet der godkendtes uden bemærkninger.  
Man gik derefter over til valgene. P. J. Mortensen genvalgtes enstemmigt til formand. 
Henning Lyager og Johs. Mikkelsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i stedet valgtes 
Turid Lorentzen og Svend Christensen. Henry Rasmussen ønskede ikke, trods stærk 
opfordring, at modtage genvalg til samarbejdsudva1get. I stedet valgtes enstemmigt P. J. 
Mortensen.  
Th. Nielsen takkede for den velkomst, han altid fik, når han gæstede afdeling 1, og 
ønskede held og lykke fremover for Dansk Hospitals Forbund.   
Efter at dirigenten havde takket for den i saglighed og ro, der havde præget  
generalforsamlingen, sluttede han aftenen med at udbringe et leve for DHF og afdeling 1. 
Derefter sang man en aftensang.  
Egon Christensen. 1  

 


