
Generalforsamling i Århus amtsafdeling 
Den 25. november 1987 blev der afholdt generalforsamling i Dansk Plejerforening, Århus 
amt.  
Formanden Jens Folkersen åbnede generalforsamlingen, hvori der deltog ca. 40, med at 
byde velkommen. bad derefter forsamlingen om at rejse sig, så vi sammen kunne mindes 
de kolleger, der i den forløbne periode var afgået ved døden: Viggo Hougaard 
Rasmussen, Chr. Brandt Jensen, Karin L. Madsen, Birtha Hyllested, Jacob Paulsen og 
Holger Pedersen.  
Derefter blev Runa Mortensen, Michael Poulsen og Grethe L. Møller foreslået og valgt til 
Stemmetællere.  
Foreslået og valgt til dirigenter blev Jesper Dideriksen og Anders Kjølbye.  
Den foreslåede forretningsorden godkendtes uden kommentarer.  
 
Jesper Dideriksen takkede på dirigenternes vegne for valget, og derefter overtog 
dirigenterne generalforsamlingen. Jesper Dideriksen ønskede en rettelse til E. i den 
udsendte dagsorden, nemlig at punktet 4E blev rykket op, så det kom efter punktet B. 
Dette var der ingen indvendinger imod.  
 
DAGSORDEN  
1. Beretning og orientering vi Jens Folkersen.  
2. Regnskab vi Hans Jørn Christensen.  
3. A. Indkomne forslag.  
      B. Overførsel af foreningens midler til klubberne i Randers, Silkeborg og Århus.  
4. Valg.  
A. Formand. Jens Folkersen.  
B. Kasserer. Hans Jørn Christensen.  
C. Bestyrelsesmedlemmer. Jesper Dideriksen og Torill Lemming.  
D. Suppl. for kasserer. Runa Mortensen.  
E. Suppl. for næstformanden.  
F. Suppl. For plejehjemmene. Per V. Knudsen.  
G. Suppl. til bestyrelsen.  
H. Revisor. Preben Elgaard.  
I. Fanebærer. Jørgen Nyegaard.  
5. Eventuelt.  
Herefter uddybede formanden Jens Folkersen, den tidligere udsendte skriftlige beretning, 
hvor han bl.a. kom ind på nedskæringspolitikken, som føres, og som her på stedet har ført 
tillukning af afdelinger og et værksted. Vi må være indstillet på, at 1988 vil bringe flere 
lukninger med sig.  
Arbejdsmiljø-rapporten blev nævnt, den nye sindssygelov, tillidsrepræsentantvalget, hvor 
vi nu har alle afdelinger, på nær en enkelt, dækket ind.  
 
Vort lokale weekend-kursus på Snaptun, der var en stor succes, blev omtalt. Endvidere 
taltes om kursustilbud, og i den anledning mente Jørgen Nyegaard, at plejerne her på 
stedet er for "sløve" til at søge på kursus. Gjorde opmærksom på, at man måtte betragte 
deltagelse i kursus som en investering, ikke en udgift.  
 
Dette emne skabte en ivrig debat, da en del nok følte sig ramt, bl. a. ønskede man at vide, 
om der kunne laves en undersøgelse, der viste, hvilke årsager, der var til at folk afholdt sig 



fra, at søge på kursus. Nogle mente også, at der blev afholdt for få kurser alene for 
plejere, idet de fandt, at der var behov for dette.  
 
Jørgen Nyegaard oplyste, at man var i færd med at få lavet en ny efteruddannelse, stadig 
af 120 timers varighed, med emner som: Psykiatrisk- og sundhedssygepleje, 
menneskesyn, terapeutisk miljø, forskellige terapiformer, og en del emner mere. 
Opfordrede til at tage denne efteruddannelse, når den er en realitet. Efter en lang og god 
debat om mange emner, blev beretningen enstemmigt vedtaget.  
 
Regnskab.  
Hans Jørn Christensen oplyste, at vi nu er fondsregistreret, som det blev besluttet på 
sidste generalforsamling, og desuden at vi også er registreret ved arbejdsgiverkontrollen,  
Der var ingen kommentarer til det fremlagte regnskab.  
Regnskabet enstemmigt vedtaget.  
 
Forslag. Blandt de forslag, der var indkommet, havde bestyrelsen foreslået, at der pr. 
1.2.88 overføres 20.000 kr. til de nyetablerede klubber i henholdsvis Randers, Silkeborg 
og Århus, da det er vigtigt, at der er kapital at arbejde med, så klubberne er godt i gang, 
når vi overgår til DKA ved udgangen af 1988.  
Desuden vil der pr. 1.2.88 blive overført et beløb på 43 kr. pr. medlem pr. måned til 
klubberne.  
Efter en del spørgsmål angående amtsafdelingens økonomi ved disse overførsler, blev 
forslaget enstemmigt vedtaget.  
Der tid over blev der bevilget 40.000 kr. til afholdelse af et lokalt weekend-kursus til 
efteråret.  
40.000 kr. blev bevilget til afholdelse af Nordisk møde her i Århus i maj måned 1988.  
Valg.  
A. Jens Folkersen foreslået og valgt.  
B. hans Jørn Christensen foreslået og valgt.  
C. Genvalgt blev Jesper Dideriksen og Torill Lemming.  
D. Foreslået og valgt Runa Mortensen. E. Foreslået og valgt Jesper Dideriksen. F.                
     Foreslået og valgt Grethe L. Møller. G. Foreslået og valgt Jette Stig Madsen.  
H. Genvalg til Preben Elgaard. I. genvalg til Jørgen Nyegaard.  
Eventuelt. Intet.  
Jens FoIkersen takkede for valget og en god generalforsamling, var især glad for, at der 
havde været en så ivrig debat om kurser og vor uddannelse, da dette er et vigtigt punkt, 
som vi må engagere os i, hvis vi ønsker at blive inden for psykiatrien. Lise Paaske. 


