
Generalforsamling i afdeling 1, Århus  
Onsdag den 7. april holdt afd. l generalforsamling. Formanden E. Rasmussen bød 
velkommen og bad forsamlingen rejse sig for med et øjebliks stilhed at mindes en af afd.  
1's gamle medlemmer, pens. plejerske Laurine Mejlby, som er afgået ved døden. Til 
aftenens dirigent blev valgt H. Vogt, der oplæste dagsordenen, og sekretæren  
Karl Hansen oplæste forhandlingsbogen. I tilslutning til denne aflagde formanden  
beretning. Han redegjorde for møder og andre arrangementer i året, samt hvor afd. l 
havde været repræsenteret eller udvist opmærksomhed. Formanden kom også ind på 
ferierejser med patienter, som var ny her på hospitalet. Deltagelsen heri ville blive på 
frivillig basis fra personalets side.  
H. Lyager oplæste de skriftlige referater fra årets to samarbejdsudvalgsmøder.  
N. Krogh takkede for den fyldestgørende forhandlingsbog og beretning, men mente iøvrigt, 
at bestyrelsen burde; overveje også at afholde generalforsamling om efteråret,  
da det kunne være svært at bolde rede på så lang en forhandlingsbog og beretning.  
Kassereren Egon Christensen oplæste afdelingens regnskab. Regnskabet for Julens  
Glæde oplæstes ved H. Lyager. Egon Christensen, Turid Lorentzen og Karl Hansen 
genvalgtes til bestyrelsen. Børge Jensen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes plejerske 
Vita Møller.  
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt ATP til tjenestemænd vil blive en realitet i nær 
fremtid.  
Formanden svarede.. at' det vel nok er noget, man med tiden viI kunne regne med. Ifølge 
en udtalelse fra LO bliver tilslutningen hvis man kommer i betragtning med tilbagevirkende 
kraft fra 1. april 1964.  
Karl Hansen.  
 

Generalforsamling i afdeling 15, Dalstrup  
Tirsdag den 6. april holdt afdeling 15 generalforsamling i plejehjemmets festsal.  
Formanden, Lauge Andersen, bød velkommen, hvorefter sekretæren, Carl E. Nielsen, 
valgtes til dirigent. Forhandlingsprotokollen oplæstes af sekretæren, og derefter aflagde 
formanden beretning.  
Formanden kom bl. a. ind på forårets lønforhandlinger samt elevuddannelsen og 
tjenestemændenes muligheder indenfor ATP-ordningen. Protokol og beretning 
godkendtes.  
Kassereren, Egon Sørensen, oplæste regnskabet, der viste en pæn formue. Regnskabet 
godkendtes.  
Ved valg af formand foresloges genvalg af Lauge Andersen og nyvalg af Johs. Clausen. 
Sidstnævnte valgtes.  
Som suppleant til bestyrelsen valgtes Peter Dandanell, og som revisor genvalgtes Kjeld 
Petersen.  
Under eventuelt forelå intet af betydning.  
CARL E. NIELSEN 

 
 


