Generalforsamling i afd. 1
Onsdag den 1. april 1964 afholdt afd. 1 sin ordinære generalforsamling. Formanden, E.
Rasmussen, bød de fremmødte medlemmer velkommen. Stående påhørte forsamlingen
mindeord, som formanden udtalte over tre af afd. 1. medlemmer, der var afgået ved døden
siden sidste generalforsamling.
Til dirigent blev Henry Rasmussen foreslået, oplæste dagsordenen, som blev godkendt,
gav derefter ordet til sekretæren, som oplæste forhandlingsbogen.
I tilknytning til denne aflagde formanden beretning, kom her ind på de standardiserede
kurser, oplyste, at kurset 1964 -65 var det sidste indenfor 5 års planen, men håbede at
uddannelsesudvalget kunne blive færdig med den nye uddannelse, så man kan begynde
forfra med kursus inden for nye rammer. Endvidere oplystes at pr. l juli 1964 ville
medlemmernes kontingent blive trukket i fordelingsbanken.
Formanden beklagede at for få af afd. 1's medlemmer søgte weekendkurserne, da det jo
altid var et par lærerige dage. Formanden sluttede sin beretning med en oversigt over
forbundets arbejde inden for det sidste år, meddelte videre at næste
hovedbestyrelsesmøde skulle afholdes her i Århus i dagene 8.-9.-10. juni, i denne
forbindelse vil afd. l i tilslutning til dennes stiftelsesdag afholde en lille festlighed for
hovedbestyrelsens og afdelingens medlemmer. Martinsen takkede formanden for den
fyldestgørende beretning med en enkelt bemærkning til elevuddannelsen.
Nic. Krogh udtrykte også sin tak, gav samtidig en orientering om arbejdet inden for
uddannelsesudvalget, hvor han samtidig beklagede, at det trak så meget i langdrag, som
tilfældet var. Efter dette blev beretningen godkendt.
Kassereren, E. Christensen, oplæste afdelingens regnskab, Juleglæderegnskabet blev
oplæst af H. Lyager, begge regnskaber godkendtes.
Man gik herefter over til valgene.
Formanden, Erling Rasmussen, genvalgtes, ligeledes genvalgtes H. Lyager. P. J.
Mortensen ønskede, trods mange opfordringer, ikke genvalg, i stedet valgtes Frode
Petersen.
Til samarbejdsudvalgsmedlem valgtes E. Rasmussen.
Indkomne forslag: Der var fra bestyrelsen tre forslag, som alle blev vedtaget, det ene efter
et ændringsforslag. P. J. Mortensen aflagde beretning fra 2 samarbejdsudvalgsmøder,
takkede samtidig generalforsamlingen for den smukke gave, som han havde fået ved sin
afgang som formand sidste år. E. Rasmussen takkede P. J. Mortensen for den støtte, det
havde været at have ham i bestyrelsen i sit første år som formand. Nic. Krogh bragte en
hilsen fra forbundsformanden, Sv. Gerdrup.
Under eventuelt: Tage Madsen kunne ønske en anden ordning for inddragelse af skæve
dage, formanden svarede, at det var jo bestemmelsen for hvordan og hvorledes, så det
var jo vanskelig at ændre. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med en tak for god ro
og orden, man udbragte et leve for afd. 1.
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