
Generalforsamling i afdeling 1  
Onsdag den 26. september afholdt afdeling 1 generalforsamling. Formanden, P. J. 
Mortensen, bød velkommen og udtalte mindeord over plejervikar Viggo Jensen, der den 
18. april var afgået ved døden kun 50 år gammel. Talen påhørtes stående.  
Til dirigent valgtes Harry Rasmussen, der oplæste dagsordenen og gav ordet til 
sekretæren, Henning Lyager, som oplæste forhandlingsbogen. Denne godkendtes 
enstemmigt.  
Derefter fik formanden ordet og aflagde en udførlig beretning om arbejdet i det forløbne 
halvår. Omtalte herunder den vellykkede og interessante studietur til Forvaringsanstalten 
og særfængslet i Horsens, hvor 40 af vore medlemmer havde deltaget.  
Der ville i løbet af kort tid blive udsendt indbydelse til standardiseret fortsættelseskursus, 
og man vil i år nå så langt, at alle, der har påbegyndt elevtid i 1948, vil komme med.  
Der er nu forløbet ½ år siden, vi afsluttede vore tjeneste bøger efter 5 dages systemet, og 
vi har nu oversigt og erfaring i, hvordan det virker; problemerne har her ligget hos 
afløserne, hvor nogle i årets løb har fået for få fridage.  
Vi har haft en kedelig sag med en plejervikar, tilflyttet fra Brønderslev, som i nogle 
måneder har arbejdet som uorganiseret til skade for samarbejdet på hospitalet. Han er nu 
bortrejst.  
Vi har rejst nogle spørgsmål af principiel art hos forbundet, og har fået  
dem besvaret. I samarbejde med sygeplejerskerne vil man søge at få sommerferielisterne 
bekendtgjort tidligere, samt at opnå 3 ugers sommerferie til alle, der er berettiget til 4 ugers 
årsferie.  
De nye regler for sygemeldinger er vi ikke glade for; om der kan ske ændringer heri må 
blive en forbundssag. Om vi skal forsøge at opnå samme tjenestetidsregler som 
sygeplejerskerne, må vi overveje nøjere.  
Efter en debat, hvor nogle forespørgsler blev rejst og besvaret, godkendtes beretningen.  
Kassereren, Egon Christensen, oplæste det reviderede regnskab, som godkendtes. H. 
Lyager aflagde beretning og regnskab for Julens Glæde; der havde i 1961 været opsparet 
66.000 kr., også dette regnskab godkendtes.  
Fa bestyrelsen forelå forslag om at forhøje kontingentet til 10 kr. pr. måned Efter at 
formanden og forbundssekretær Nic. Krogh havde redegjort for det nødvendige heri, 
vedtoges forslaget enstemmigt.  
Under eventuelt takkede vort æresmedlem, Th. Nielsen, bestyrelsen for det store arbejde, 
som blev udrettet i afdeling 1. Han udtalte, at der kunne være en vis vemod ved at 
tillidsposterne i forbundet var flyttet herfra, men hvis det er de rette mænd, der nu har 
overtaget disse, da er det i orden. Han håbede, at skiftet ville give de bedste resultater for 
forbundet.  
Dirigenten takkede de fremmødte for god og saglig debat og sluttede generalforsamlingen.  
Henning Lyager, sekretær.  
 

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.  
 


