
Generalforsamling i afd. 1, Risskov  
Afdeling 1 i Risskov holdt den 9. maj ordinær generalforsamling. Formanden, Erling  
Rasmussen, bød velkommen. Til dirigent valgtes Egon Christensen.  
Formanden kom i beretningen bl. a. ind på den kommende tjenestetidsnedsættelae. Man 
venter nu på afstemningen om, hvilket forslag der skal arbejdes efter fra 1 juni. Enten det 
blev forslag I eller III.  
 
En nedskæring af timetallet for hushjælperne havde været drøftet med inspektøren.  
Formanden havde påpeget det uheldige i dette, da det kunne medføre, at rengøringen blot  
blev flyttet fra den ene personalegruppe til den anden. Dette var imidlertid ikke 
inspektørens tanke med nedskæringen.  
Formanden redegjorde for indkaldelsen til den ekstraordinære kongres i Fredericia den 19.  
april. Om uddannelsen sagde formanden, at det ene underudvalg nu havde afsluttet 
arbejdet. I denne forbindelse var der blevet holdt møde i hovedudvalget den 2. maj.  
Alle valg til bestyrelsen og suppleantposter var genvalg.  
Under eventuelt var der stor spørgelyst. Flere medlemmer savnede vinterens foredrag, 
som man mente, ledelsen havde givet tilsagn om. Tjenestelister i stedet for tjenestebøger 
og hvilke fordele og ulemper der kunne være derved, blev også berørt. Ligeledes ville man 
godt vide lidt om HB's forslag til klassificeringen.  
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med forslag om, at man sang "Altid frejdig, når du 
går".  
Carl Hansen,  
 
 
 

Generalforsamling i afd. 15, Dalstrup  
Efter velkomstord af formanden gik man straks over til dagsordenen. Grethe Nielsen 
valgtes til ordstyrer og foranledigede dagsordenen godkendt.  
I beretningen kom formanden ind på forskellige ting, der har betydning såvel rent lokalt 
som på forbundsplan. Om tjenestetidsnedsættelsen pr. 1. juni i år sagde formanden, at der 
nok var en del, der forestillede sig, at man kunne fortsætte med de lokale ordninger til 
afvikling af nedsættelsen. Det vil se besynderligt ud, hvis dette blev tilfældet. Han kunne 
ikke forestille sig, at direktoratet ville ignorere udvalgets arbejde. Formanden kom også ind 
på uddannelsesspørgsmålet og mente i denne forbindelse, at der nu snart ville komme 
skred i arbejdet. Til den nye tjenestemandslov var der ikke mange kommentarer. 
Formanden kunne oplyse, at vi kun havde fået 1. og 2. del, som vedrører ansættelse og  
efterløn. Vedrørende efterløn, så var der nu mulighed for alle at gå ved 60 år, men med en 
reduceret pension. Vi ønskede naturligvis at bibeholde vor nuværende status.  
Efter nogen debat om beretningen godkendtes både protokol og beretning.  
Under indkomne forslag søgte bestyrelsen generalforsamlingens tilslutning til at sende 
Egon Sørensen til den ekstraordinære kongres.  
Ligeledes søgtes tilslutning til, at værkfører H. Madsen, Råmosegård, efter anmodning 
udtrådte af bestyrelsen.  
Begge dele tiltrådtes.  
1. suppleanten Grethe Nielsen tiltrådte bestyrelsen.  
Ved valgene genvalgtes Egon Sørensen til kasserer og ligeledes Chr. Jensen, 
Hummelshøj, ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Else Nielsen, Råmosegård. Som 
suppleant valgtes Carl E. Nielsen. Og til revisor valgtes Aage Pedersen.  
Under eventuelt drøftedes sager til kredsstyrelsesmødet i Viborg og enkelte lok. sager.  



A. E. Pedersen. 
 
 

Afdeling 15 i Dalstrup holdt den 20. november ekstraordinær generalforsamling. Der var 
mødt ca. halvdelen af medlemmerne. Lauge Andersen, der blev valgt til dirigent, 
foranledigede dagsordenen godkendt.  
Formanden, Aksel Pedersen, kom i sin beretning ind på mange af de opgaver, der i de 
senere måneder havde været forbundets og i særdeleshed afdelingens. Han omtalte bl. a. 
de skitserede tanker for afvikling af den kommende tjenestetidsnedsættelse og som 
efterhånden som tiden går rykker nærmere en fast afgørelse. Endvidere fik det af 
forbundet ønskede ekstrakontingent et ord med på vejen det er jo ikke alle, der er lige 
begejstrede for kontingentforhøjelser.  
I forbindelse med kontingentet blev der fra bestyrelsen stillet forslag om en krone mere til 
lokalkassen, så det samlede kontingent foresloges forhøjet fra 9 til 13 kroner. Plejerske 
Else Pedersen mente, at det af bestyrelsen stillede forslag var for lidt, da det gav for ringe 
muligheder for i det hele taget at arrangere noget i afdelingen. Else Pedersen stillede 
forslag om 15 kroner, der blev enstemmigt vedtaget.  
Som organisationsmand er det glædeligt at se, at også medlemmerne tilgodeser det 
arbejde, der skal udføres og nødvendigvis må koste penge.  
Tage Hummelshøj.  
 


