
Formandsskifte i afd. 1  
Fredag den 5. april 1963 afholdt afd. 1 sin ordinære generalforsamling. Formanden  
P. J. Mortensen bød de mange fremmødte medlemmer velkommen og udtalte ønsket om 
et godt og sagligt samvær.  
Mens alle rejste sig, udtalte formanden mindeord over 2 kolleger, som siden sidst, vi var 
samlet, var afgået ved døden.  
Til dirigent valgtes Poul Erik Nielsen, som oplæste dagsordenen, der blev godkendt. 
Sekretæren Henning Lyager oplæste forhandlingsbogen. I tilslutning hertil aflagde 
formanden en fy14ig og interessant beretning om arbejdet i vinterens løb, omtalte 
fortsættelseskurset, som nu var afsluttet for 16 medlemmers vedkommende; næste vinter 
skulle 32 medlemmer deltage, og vi ville da nå til eksaminanderne fra 1959.  
Kom ligeledes ind på en sag vedrørende vikarers erstatningsferie ved sygdom, hvor 
direktoratet havde truffet den overraskende afgørelse, at vikarer kunne få ny ferie uden 
ansøgning til direktoratet.  
På samarbejdsudvalgsmøderne havde været mange sager, og adskillige havde fundet en 
tilfredsstillende løsning.  
Fra Oslo kommunes psykiatriske hospital Dikemark, forelå indbydelse til 17.-18. august, 
en nordisk tradition, der har været plejet siden 1950. Formanden sluttede sin beretning 
med en oversigt over hovedbestyrelsens arbejde siden kongressen.  
 
Nic. Krogh takkede for den udførlige beretning, men ankede over, at forbundsformand 
Sven Gerdrup ikke var indbudt til generalforsamlingen. Hertil svarede formanden, at det 
havde været tanken at sende indbydelse, men da der jo var en lang dagsorden, ville 
udbyttet af forbundsformandens tilstedeværelse blive for lille, senere vil det blive forsøgt at 
afholde et medlemsmøde, hvortil forbundsformanden vil blive indbudt.  
 
Forbundssekretær Nic. Krogh supplerede beretningen ved at redegøre for 
forbundsledelsens arbejde; kom her ind på en række enkeltheder, der havde 
medlemmernes interesse og bevågenhed. Til både formanden og forbundssekretæren 
blev der stillet flere spørgsmål, der blev besvaret. Efter at flere havde takket, blev 
beretningen godkendt.  
 
Da kassereren, Egon Christensen, var sygemeldt, oplæstes afdelingens regnskab af 
Børge Jensen. Juleglæderegnskabet oplæstes af H. Lyager; begge regnskaber 
godkendtes.  
Formanden, P. J. Mortensen, ønskede, trods mange opfordringer, ikke genvalg. Erling 
Rasmussen blev derefter enstemmigt valgt, øvrige valg var genvalg. P. J. Mortensen blev 
enstemmigt foreslået til nyt bestyrelsesmedlem, hvilket han modtog.  
 
Nic. Krogh takkede i velvalgte ord P. J. Mortensen for hans tid som formand for afd. 1 
- 13½ år - bragte også en tak fra forbundet, for det store arbejde, han havde lagt der.  
 
Flere benyttede lejligheden til at takke "Peter", og til slut tog den nye formand,  
E. Rasmussen, ordet. Han bad generalforsamlingen bevilge et pengebeløb til en 
erindringsgave, som et blivende bevis på overordentligt vel udført arbejde for afd. 1.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Takkede endvidere for valget og lovede at bestræbe 
sig på at gøre sit bedste.  



Fra hospitalets boldklub forelå en ansøgning om økonomisk støtte; der blev bevilget 100 
kr.  
Den afgåede formand svarede på forskellige spørgsmål angående interne forhold, og 
takkede medlemmerne for den tillid, de havde vist ham gennem årene.  
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at udbringe et leve for afd. 1 
 
Henning Lyager  
 

GeneralforsamlIng i afd. 15  
Torsdag den 4. april 1963 afholdt afd. 15, Dalstrup, generalforsamling i plejehjemmets 
festsal.  
Formanden, Johs. Clausen, bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nye 
medlemmer, der var med for første gang.  
Til dirigent valgtes formanden. Næstformanden, Lauge Andersen, oplæste derefter 
forhandlingsprotokollen.  
Derefter tog formanden ordet og aflagde beretning for det forløbne halve år, som ikke 
havde været præget af store, lokale nyheder.  
I en efterfølgende debat havde flere ordet, hvorefter protokol og beretning godkendtes.  
Kassereren, Egon Sørensen, oplæste derefter det reviderede regnskab, som godkendtes.  
Ved de efterfølgende valg meddelte formanden, Johs. Clausen, at han ikke ønskede 
genvalg, og trods opfordring herom fra flere medlemmer, stod Clausen fast ved sin 
beslutning.  
Lauge Andersen blev derefter foreslået som formand og valgt uden modkandidater.  
Carl E. Nielsen blev valgt som næstformand og Peter DandanelI som suppleant.  
Under "Eventuelt" takkede den afgående formand, Johs. Clausen, for den tid, han havde 
haft som formand, og den tillid, medlemmerne havde vist ham i de forløbne år.  
Carl Emil Nielsen.  
 
 


