Generalforsamling i afd. 1.
Afdeling 1 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10. oktober. Formanden, P. J.
Mortensen, bød velkommen, specielt til vor pensionist, Th. Nielsen, der stadig følger
organisationsarbejdet med stor interesse. Formanden bragte også en hilsen fra
forbundsformand Nic. Krogh, som på grund af bortrejse var forhindret i at være til stede.
Henry Rasmussen valgtes til dirigent; han takkede for valget, oplæste dagsordenen og gav
ordet til sekretæren, som oplæste forhandlingsbogen, denne godkendtes uden diskussion.
Herefter aflagde formanden beretning om arbejdet i det forløbne halvår, hvor der havde
været nok at tage vare på, men man har fået sagerne fra hånden, eftersom de er kommet.
Bestyrelsen har forsøgt afholdt udflugt i sommer, men hal måttet aflyse på grund af
manglende tilslutning, efter opfordring vil man nu fremover arrangere udflugt på afdeling l's
stiftelsesdag. Vedrørende konfliktkontingent på 6 kr. pr. medlem, som bestyrelsen
besluttede at opkræve hos medlemmerne, var alt forløbet tilfredsstillende, og formanden
takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres velvillige indstilling til denne sag.
Angående standardiserede fortsættelseskurser, så regnede man i vinter med at få 2 kurser
i gang. Der vil til foråret blive forsøgt at arrangere en studietur til Psykopat anstalten i
Horsens, man er ikke klar over, om der må komme kvinder med, det var ikke' tilfældet
sidst, vi var dernede.
Vor nye tjenestetid efter 5 dages systemet synes at virke tilfredsstillende, men der vil
sikkert ved årsopgørelsen til april melde sig adskillige spørgsmål, som vi må have en
fortolkning på. Vi vil anmode om, at hver enkelt får sin tjenestebog tilbage i april måned, så
alle kan se, hvorledes opgørelsen er foretaget. Et forslag om at få vort kontingent
opkrævet gennem fordelingsbanken er mislykkedes, og da bestyrelsen anser en
rationalisering af kontingentopkrævningen for påkrævet, vil man fra 1. januar forsøge
kontingentet opkrævet kvartalsvis, muligvis pr. giro. Efter at adskillige havde haft ordet til
beretningen, og formanden havde besvaret de stillede spørgsmål, godkendtes denne.
Man gik derefter over til regnskabet, som blev oplæst og kommenteret af kassereren, H.
Vogt. Regnskabet godkendtes uden kommentarer.
Næste punkt var valgene. Kassereren H. Vogt Ønske ikke genvalg. Til kasserer valgtes
Egon Christensen. Til bestyrelsen genvalgtes Erling Rasmussen og Carl Hansen, nyvalgt
blev H. Lyager. Til suppleant genvalgtes Hans Nielsen. Til revisor Ønskede Henry Nielsen
ikke genvalg, nyvalgt blev H. Vogt. Til listebærer genvalgtes Hans Nielsen, suppleant
Gunnar Jensen.
H. Lyager oplæste og kommenterede regnskabet for Julens Glæde, der er indtil nu
opsparet 55.000 kr., hvilket er en stigning fra sidste år. Regnskabet godkendtes.
Under Eventuelt var der en saglig diskussion, hvorunder mange havde ordet, herunder
blev der rejst flere forespørgsler vedrørende beløbet fra Sygeforsikringen for
tjenestemænd og faste daglejere, idet medlemmerne fandt, at det varede urimelig lang tid,
før denne sag fandt sin løsning.
Formanden kunne kun svare, at man intet havde hørt fra sagen, og at den formentligt
befandt sig hos kammeradvokaten, men lovede at forespørge hos professor Strømgren,
om der endnu ikke var truffet nogen afgørelse i sagen.
Plejerskerne havde nogle problemer med kravene til den nye kjolemodel. Formanden
lovede at forsøge dette klaret i samråd med vort kvindelige bestyrelsesmedlem.
Herefter takkede dirigenten for urban og saglig diskussion samt god ro og orden, hvorefter
man sluttede med et leve for DHF og en aftensang.
Egon Christensen.

