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DANSK LOKOMOTIVMANDS
FORENING .
Formaalet er:
a. at samle alle ved Statsban erne tjenestegørende
Lokomotivmæ nd til fælles Arbejde for at fremm e
og værne faglige og økonomiske Interesser.
b. at udgive et Medl emsblad, der skal udkomme 2
Bla dets Navn er: ,,Dansk
Gange ·maaned lig.
Lokom otiv-Tidende".
c. at sende Delegerede til de forskellige Lokomotivmandskongresser, lige man ge fra hver Kreds, og
at pleje Samarb ej de med øv rige Statstjenestemænds Organisationer.
Til Fremm e af disse Formaal ydes det nødvendige Tilskud af de 2 Kreds e i Forhold til Medlemsa ntallet.
§ 1.
Orga nisationen bestaar af 2 Kr edse. En for
Lokomotivførere og en for Loko motiv[yrbødere.
Organisationen ledes af en Hovedbestyrelse, bes taae nde af 1 Formand og IO Repræsenta nter.
F ormand en og Redaktøre n af Medlemsblad et
vælges fo r 1 Aar ad Gangen paa Delegeretm ødet a f
samtlige tilstedevære nde Delegerede.
De Delegered e vælges af de 2 Kredse - lige
mange fra hver.
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Valge t af Repræ senta nter foregaar paa de res pektive Kredses G eneralforsa mlinger. H ovedbe styrelsen vælges for 3 Aar. Af de valgte Repræsentanter afgaa r efter et Aars F orløb een fra hver Kreds.
Andet og tredje Aar 2 fr a hver Kreds. Det bestemmes ved Lo dtræk ning, h vilke Medlemmer der først
skal afgaa.
§ 2.
Alle Forhandlinoer, Frembæring af Andragender
m .m. mellem Org:nisationen, Regering, Rigsda g,
Generaldirektoratet og Organisationer maa kun ske
genn em eller af Ho ve db estyrelsen.
(Kredsene kan i egne Sager rette H envend else
til G eneraldirektoratet) .

Delegeretmødet . .
§ 3.
Delegeretmødet er den højeste Myndighed. Kun
det kan o ive, fora ndre eller ophæve Lovene.
Sage~, der foreligger, afg~res ved sim pel Stem meflerhed ve d Haand sopræknmg, dog ka n der forlanges skriftlig Afstemning, li gesom Afstemning ved
Navneopraab kan kræves. naar 12 Delegered e stiller
Forslag herom .
.
.
Vigtige Sager kan forlanges ud sendt hl Urafstemn ing, naa r :11in~st 1/ 3 a_f samtli ge D~legere?e,
fori nden Afstem nm g 1 Salen fm der Sted, stiller skriftlig Forslag herom.
§ 4.
Delegeretmødet samm ensættes af Hovedb estyre lsen og Del egerede, valgte - lige ma nge - a l hver
Kreds.
Hovedb estyrels ens Medlemmer har ikke
Stemmeret med Hensyn til G od kend els e al Virkso mhed og Regnskab.
Orga nisation ens øvrige Medlemmer kan deltage
i Delegeretmødet, men har kun Tale- og Forslagsret.
Referatet af Kredsenes Generalforsamlinger og
Delegeretmødet samt Beretning og Regnskab tilstilles.
Medlemmerne,
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§ 5.
Formand e n skal paa det aa rlige Delegeretmøde,
der afhol des hvert Aar i Apri l Maaned, skiftevis i
Kjøbenhavn og Aarhus, fr em lægge en trykt Beretning over Orga nisatio nens Virksomhed i det forløbne
Aar.
Forslag, der øn skes beha ndl ede paa det aarlige
Delegeretmø de, maa være indsendt til Fo r man den
senest 1s te Marts. Bere tnin g, Re g nsk ab, Budge tforslag og Dagsord en for Delegeretmødet tilstilles sa mtlige Dele gerede og skal være Afd eli ngerne i Hæ nd e
senest 14 Dage forinden Delege retm ø det.
§ 6.
Diæ ter samt Godtgørelse til F or m ande n, Sekretær og Redaktør, fas tsættes ' paa Delegeretmødet og
udre de s al Hovedkassen.
§ 7.
Valg a l Delegerede foregaar paa følge nd e Maade :
P aa hvert Depot, hvor der fin des indtil 40 Medlemmer, væ lges 2 Delegerede, 1 fra hver Afd elin g,
over 40 indtil 80 y derli ge re 1 fra hver Afdeling, og
for hver 40 Medlemmer derover yderligere 1 Delegeret Ira hver Afdeling og saa fremdeles.

Hovedbestyrelsen.
§ 8.

Snarest eft er Delegeretmødet (senest i Maj)
sa mm enkald er Formanden H ovedb esty rels en til et
konstituerende Møde.
Hoved bestyrelsen bestaar af Bestyrelserne for
Lokom otivfører-Kredsen og Loko m otivfyrbøder-Kredsen.
Paa dette Møde vælger Hove dbestyrels en af si n
Midte Næstform a nd og Kasserer.
Desuden vælger Hovedbestyrelsen af eller uden for sin Midte en Sekretæ r, der er til Disposition for
de 2 Kredses Bestyre lse.

-6§ 9.
Hovedbestyrelsen vælger 4 staaende Udvalg.
(Forretningsudvalg, Lønudvalg, Bladudvalg og et
kritisk Revisionsudvalg).
Udvalgene sammensættes af lige mange Medlemmer fra hver Kreds.
a. Forretningsudvalget. Alle Forhandlin~er. med
Administrationen, Rigsdagen , andre O.gamsat1oner
henvises til dette Udvalg.
b. Lønudvalget. - Behandler alle Løn- og Emolumentsager.
c. Bladudva lget. Fører paa Hovedbestyrelsens
Vegne Kontrol med ,.Dansk Lo~omotiv Tidende"s
økonomiske Ledelse og Porretnmgsgang.
d. Det kritiske Revisionsudvalg. Har til enhver
Tid Hel og Pligt til at ge nn emgaa og revider e
saavel Organisationens som Bladets Re g nskab.
Formanden har Ret til at deltage i alle Udvalgsmø der.
Reglerne for diss e Udvalgs Arbejder fastsættes
a f og lindes i Hovedb estyrelsens Forretningsorden.
Endvidere vælger Hovedb estyrelsen Repræ senta nt er til J ernbaneorganisati onernes F æ llesud va lg,
Centralorganisationen, Statsfunktionæ rern es Laa neforenin g, Hjælpefonden samt til an dre Pormaal, hvor
Repræsentation maatte være ønskelig.

§ 10.
Hoved bestyrelsen leder Organisati onen i Overensstemmelse med Lovene og de af Delegere tm ødet
trufn e Beslutninger. Hovedbestyrelsen fører Tilsyn
m ed Bla dets økonomisk e Led else og F orretningsgang. Hovedbestyrelsen har Ret til i alle Spørgsmaal vedrørende Organisationen at henvend e sig
direkte til hvert enk elt Medlem af F orening en .
I særlige vigtige Sager kan Hovedbestyrelsen
lade fore tage Urafstemning blandt Medlemm erne.
Hove dbesty relsen ho der Mø de mindst 4 Gange

-7 aarlig, men iøvrigt saa ofte Formanden eller Halvdelen af H. 8. Medlemm erne finder Anledning dertil.
Indkaldelse til Hovedb estyre lsesm øder skal være
hve rt enkelt Medlem i Hænde senest 6 Dage forinden Møderne.
Formanden sa mmenkalder og leder alle Hovedbestyrelsens Møder.
Næstforrnanden fungerer i Formandens Forfald.
H. 8 . s Kasserer forestaar Organisationens Regn skabsvæsen .
Det er tilla dt H. B.s Kasserer at have indtil 200
Kr. i sit Værge til Bestridelse af løbende Ud gifter.
Sekretæren fører Hovedbestyrelsens F orhandlingsprotokol og ekspede rer Organisationens løbende
Sager i Henhold til derom trufne Bestemmelser.

Regnskabet.
§ 11.

All e Udgifter saasom Tilskud til "Dansk Loko-

motiv Tidende", Godtgørelse til Formand og Sekre-

tæ r sa mt til Orga nisationens Kontor, er saavel Lokomotivfører-Kredsen som Lokomoti vfyrb øder- Kredsen begge pligtige at dække i Forhold til Kredsenes
Med lemsantal, regnet ved Regnskabsaarets Slutnin g.
Hovedbestyrelsens Kasserer skal paa det aarlige
Delege retmød e forelægge et Bud getforslag over det
kom mende Aars Ud g ifter, herunder Tilskud til og
Budgetforslag for " Dansk Lokomotiv Tid ende ".
Organisationens Regnskab revideres af Lokom otivfører-Kredsens og Lokomotivfyrbø der-Kredsens
først va lgte Reviso rer, en Ira hver Kreds, og skal
være disse i Hænde senest 15. Marts.
:Afdelingerne.
§ 12.
Ved Depoter, =der tæller 20 Mt'.dlemmer af Organisationen eller derove r oprettes der 2~Afd elinger,

-8 en for Loko motivførere og en for Lokomotivfyrbødere, om hvis Virksomh ed, der hen vises til Afdelin gslove ne. (Afvigelser fra denn e Regel kan ske
m ed H. B.s Samtykke, naar Forhold ene taler derfor).
Depoter, der tæller mindre end 20 fl'.\ edl emmer,
henhører i Realen und er nærm este Afdeling.
(Ved saadanne Depoter vll:lges et Medl ~m af
hver Kreds til at opkræve og indsende Kontin ge nt
til Afdelings kassereren).
.
.
Afdelingern e for Loko motivførere dann er tilsa mm en Lokom otivfører Kredsen , og Afdelingerne
for Lokomotivfyrbødere danner tilsammen Lokomotivfyrbøder Kreds en.
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LOKOMOTIVFYRBØDER-KREDSEN
i DANS'< LOKOMOTIVMANDS FORENING.

Formaal:
Kreds ens Formaal er at varetage Loko moti vfyrbødernes Interesser.
Midlerne til dette Formaals Fremm e til vejebringes ved, at der opkræves Kontingent hos Medlemmerne.
§ I.
Kredsen ledes af en Bestyrelse bestaaende af 1
Formand , I Kasserer og 3 Repræsentanter, der væl ges paa den aarlige Gene ra lforsamling. Desuden
vælges en Suppleant.
Endvidere vælges 2 Revisorer og 1 RevisorSuppl ean t.
Re viso rern e væl ges paa 2 Aar ; de afgaar skiftevis.
§ 2.
Som Medlemmer kan optages Loko moti vfyrbødere ved Statsbanerne.
(Endvidere kan optages Lokomotivfyrb øder-Aspiranter; jvf. Overga ngsbestemmelsern e mell em Organisationen og Dansk Sm ede- & Maskinarbejderforbu nd).
Lokomotivfyrb ødere og Lokomotivfyrbød eraspiranter, der optages i Lokomotivfyrbøderkredsen skal
sa mtidig være Medlemmer af Hj ælpefonden.
Medlemm er, der afgaar fra Tjenesten, kan vedblivend e være Medl emm er af Foreningen, naar de
opfylder de i Lovene nævnte Forp ligtelser.
§ 3.
Ind skudet er 2 Kr. (Lokom otivfyrb øder-Aspiranter,
der overgaar fra D. S. & M. F. betal er intet Indskud).

-1 0 (Nya nsatte der ik ke søger Optagelse ind en 3 Maan e der efte r An ~ættelsen, betaler 5 Kr. i Ind skud ).
Medl em skonti n o-e nt et er I Kr. pr. Maaned .
Kontin gentet erlægges fo rud og opkræves af Afde•
lingern e og in db etales til Kredsen s !{ass erer senest
en Maa ned eft er hvert Kvartals Sl ut11111 g .
P ensi onerede Medlemm er betaler 20 Øre i Kontinge nt pr. Maa ned, der tilfald er Hovedkas sen.

§ 4.
Regnskabet tilstill es Revisorern e sen est 15. Marts;
det tilbageleveres Kassereren, der ska! fo r~l æg g:e det
p aa Kredsen s aa rl ige Gene ralforsam hn g I r evid eret
Stand.
Kre dse ns Midl er indsættes i en Bank og kan
kun hæves af Kassereren i F orbind else m ed et Bestyrelsesmedlem.
. .
Det er tilladt Kassereren at have mdhl 200 Kr.
i sit Væ rge til Bestridelse af lø bende Ud g ifter.
Generalforsamling.
§ 5.
P aa den aarli ge Generalforsamlin g, der afhold es
i F orbindel se med Delegeretm ødet, b eha ndles altid
føl gend e Sager:
a. F ormand en a flægge r Beretn ing om Kredse n s ·
Virksomh ed.
b. Kassereren fr eml ægger Regnska b og Budgetforsl ag.
Generalforsa mlin gen sa mm ensæ ttes af Bes!Yrelsen og de lovligt va lgte Delege rede (Se § 7 1 Lovene for " Dansk Lokom otivm ands Forenin g" ).
.
Bestyrelse n har ikke Stemm eret med Hensy n bl
Godkend else al Virksomhed og Reg nskab.
Kredsens øvrige Medlemmer kan deltage i Generalforsamlingen, men har ikke Stemm eret.

§ 6.
Ge neralfo rsamlin ge n er højeste Myndi g hed
alle Sager.

•
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Sager, der fo reli g ger, afgøres ved simpel Stemmdl erhed , dog kan skriftlig Afstemning forl anges.
F orsl ag til Behandling paa Generalforsa mlin g en
m aa væ re F orm and en i Hæ nd e senest I. Marts.
f særlige vigtige Sager kan Bestyrelsen lad e
for etage Urafst emning blandt Medlemmern e.

§ 7.
All e Henvendelser til Maskin chefen, Distriktsch eferne og Generaldirektøren sker kun af og gennem Bestyrelsen. (Se § 2 i Lovene for D. L. F.)
Bestyrelsen ka n o m forn ø dent afg ive Sag er til
videre Behandlin g til Hove dbestyrelsen fo r "Dan sk
Lokom otivmands F orenin g" og denne s F orm and
skal altid være und errettet om all e Henvendelser og
Aarsagen til disse.

Love for Afdelingerne.
Formaal.
Afd elingernes Formaal er at opl yse Lokomotivfyrb øderne ved Statsban ern e om Orga nisationen s
Bety dnin g.
§ 8.
Hver Afdelin g ledes af en Besty relse, bestaa end e
al I Formand , I Kasserer og en ell er flere Repræsenta nter. De væ lges for 2 Aar paa den aarli g e
Gen eralforsamling , der skal afholdes inden Ud ga nge n af Februar Maa ned. - Tillige væ lg es 2 Revi sorer og I Reviso rsuppl ea nt.
Afd elingern e vælger endvidere blandt Hj ælpefonden s Medlemm er en Repræsentant, der bes ørger
Kontingent opkrævet, sa mt iøvri gt alle Forretnin ger
inden fo r Afd elingen, Hj æ lp efonden ve drørende.
§ 9.
Indm eldelse i F ore nin ge n sker ve d Henvend else
ti l Afd elin gsbestyrelse n. (I Henh old til § 2).
Medlemm ern e er selv a nsrn rlige for, at dere s
Kont ingen t indb etales rettidi g t.

-
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gen ønsker fremmet til Maskinin geniøren , sker kun
af og gennem Afdelin gsbesty relsen. F orsaavidt saad an Henvend else ikke føre r til det ø nsked e Resultat,
kan Sagen af Bestyrelse n afgi ves til Kredsens Besty rel se til vid ere Behandlin g .

Udm eldelser sker ve d skriftlig Hen ve nd else til
Afd elingsbesty relse n. - Staar et Medl em m ere end
2 Maa neder til Restance er Medl emsrett en og a ll e
Krav paa F o reninge n tabt.
Udmeldt e eller slett ede Medl emm er, der att er
søger Optagelse, betaler fo ru den nyt In dskud eve ntu elt paalø bn e Restancer.

Slutning.
Ove nstaaend e Love ka n kun forandres ell er oph æves af Deleg eretm ødet, naar 2/ 8 af de skriftlig a fgi vne Stemm er er derfor eller ved en Urafste mning.
(Jvf. §§ 3 og IO i Lovene for "Dansk Lokomotivmands F orening").

§ IO.

Af det indbetalt e Ko ntin ge nt erh old er Afd eli ngerne til Administrati o nen 20 Ø re pr. Medlem pr.
Maaned, everituelt Overskud an vendes eft er Gene ralforsamlin ge ns ~ eslutning (j vf. dog § 3) .

Disse Love træder i Kra ft 1. Juli 1915.

S 11.

Saaledes vedtaget paa Delegeretmø det 24. April
1915.

Skuld e noget M edl em i ell er ud enfor Tjenesten
gøre sig skyld ig i saa dann e Forh old, der nedbry der
den for Stand en nø dvendi ge Agtelse, und ersøges og
paa dømmes Sagen ved Medlemmets Afd elin g , dog
m aa Afgø relsen straks ind ankes for Kreds ens Besty relse til Sanktion, eventu elt for den aa rli ge Gen era lfo rsa mlin g som højeste Insta ns.
§ 12.
Afd elin ge rn e ha r Ret til for deres lokale Virkso mh ed at vedtag e og benytte sæ rlige Bestemm elser,
der dog ikke m aa væ re i Strid m ed de til enhver
Tid gæld end e Love fo r Loko m otivfyrb øder-K re dsen
ell er "Da nsk Lokom otivmand s F o renin g ".

§ 13.
Alt ve drø rende Afd elin gerne , saasom Møder o. I.,
ska l af F orm and en bringes til a lle Medl emmernes
Kundskab paa den af Afdelingsgeneralfo rsamlingen
bestemte Maa de.
I Spø rg smaal af fæll es Interesse som Kø rselsfo rd elin ge r o. I., afh oldes der Samraad m ellem de to
Katego ri ers Afd elin ger.
All e H envend else r af tj enstli g Art, som Afdelin-

13 -
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Forretningsorden
for

AFDELINGSBESTYRELSERNE
i D. L. F.

Det paahviler enhver Afdelingsformand
a. at indberette enhver Sag, der føres af en Afd eling, og hvor Afgørelsen ko mm er fra en højere
Instans end Maskiningeniøren, til Kredsform anden , da den som F ølge heraf ka n faa Betydnin g
for andre Afd elingers Medl emmer.
b. at indberette enhver rejst Sag straks til Kredsfo rmand en, naar dens Natur er af en saadan Art
at den har Betydning for andre end Afd elingen~
egne Medl emm er.
c, at indsende en Medd elelse til Kredsform anden
um iddelbart efter den aa rlige Afdelings-Generalforsamling, naar Valg har fundet Sted, om Udfaldet af
Bestyrelsesvalget og Adr. paa de valgte Tillidsmænd
tillige i betimelig Tid at fr ems end e Afd.s even:
tuelle Forslag til Delegeretmødet og Kredsens
Generalforsa mling og Nav ne ne paa de va lgte
Delegerede,
d. at beha ndl e og besvare alle Cirkul ærer Fore'
spørgsler, Skrivelser m. m. hurtig.
e. at und errette Kredsform and en om alle Uly kk er,
Uheld m. m., der sker ved Afd. ell er for et af
Afd elingens Medlemm er.
f.

at tilstill e !Kredsform and en alle Avisartikle r, der

har Interesse for Jernba nepers onalet.
g. at un derrette Redaktøren om ny tiltræ dende Medlemmers Nav ne og Adresser og en Gang aarlig,
senest 15. Dece mber, at send e en fuld stænd ig

-
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Fo rteg nelse over samtlige Afdelingens Medlemme rs Navne og nøjagtige Adresse og iøvrigt tilstille Redaktøren all e Medd elelser Bladet og Medlem mern e ved rø rend e.
Det paahviler Medl emm ern e, selv at hold e
Postvæsenet å jour m ed deres Adresse.
h . at und errette Und erafdelin g er, Range rsteder m . m.
om alle Sag er, der tilgaar fra H. B. og Kredsfmd.
i. at være i Besiddelse af Adr. paa H. B.:Formand ,
Kredsformænd, Kredskasserere og H. B. Sekretæ r.

k. at m edd ele all e F ora ndrin g er i Besty rels ens
Sa mmensætning, der sker i Aarets Løb.
I. at m eddele Hove dbestyrelsens Sekretær i betimelig Tid fo restaaende Jubil æer ell er andre særl ige
Mærkedage, ligeso m der ogsaa straks send es
Meddelelse om Dø dsfald blandt Afd elingens Medlemm er.

Det paahviler enhver Afdelingskasserer
a. at indsende i første Halvdel af J anuar Maan ed
en fuldstændi g Medlemsfortegnelse
Medl em me r til Kredsfmd.

over Afd .

b. at und errette Kredskassereren om alle Foran dring er i Medlemstallet.
c. at opkræve Kontin gent og afslutt e alt Regnskab
h urtig, saaso m Afd .s Udlæg ved Delegeretmøder,
Kre dsgeneralforsamling m. m., med Kredskassereren.

Det paahviler Repræsentanter ved ovenstaaend e
Tillidsmæ nds Forfald at opfylde disses Forpligtelser.
Det paahviler Afdelingsbestyrelserne ve d Sama rbejde med H. B. ti l Stadigh ed at agitere for Organ isationen.

Ove nstaaende Bestemm elser paahvile r det de n
ærede Afd. Bestyrelse at efterkomme.

-
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Vedtægter
for

LOKOMOTIVPERSONA LETS
HJÆLPEFOND.1

'
j

§ 1..
a. Som Medlem af Hj æl pefonden kan optages enhve r, der er Medlem af D. L. F.
b. ~enere i D. L. F.s Kreds for Lokomotivfyrbødere
indtrædende Medlemmer skal i Henhold til Lokom ?ti_vfy_rbøder Kredsens Love (§ 2, 2det Stykke)
samlld1g indtræde som Medlem af Hj ælpefo nden.
c. Medl emsretten ophører, naar et Medlem udtræd er
eller udm el der sig af D. L. F.

§ 6.
Hjælp efonden virker overfor fø lgende Forhold :
a) Suspension. b) Karantæne. c) Mulkter.
d) Ju ridisk Bistand .
a) Suspension.

Den Suspend ered e erh old er Und erstøttelse i Suspensio nstiden. Naar Suspension oph æves og den
~usp enderede f_a ar udbetalt det ham fradragn e Beløb,
tilbagebetales hl H1 ælpefo nden det Beløb der i Suspensi onsti den er udbetalt. Re sulterer S~spensionen
i Afsked , tilbage betales intet.

§ 2.
Hjælp efond en administreres af et Repræse ntantskab, bestaae nde af 3 Medlemm er, der vælges paa
2 Aar, der suppl eres med 2 Medlemm er af Lokomotivfø rer- og Lokomotivfyrbøder-Kredse ns Bestyrelse,
(I fra hver Kre ds). Nævnte 5 Medlemmer vælger
af deres Midte Formand og Kasserer.
§ 3.

Loko motivfører- og Lokomo tivfyrbøder Afd elingerne vælger blandt Medl em mern e af Hjælpefon den
en Repræsentant, der besørger Kontingentet opkrævet samt iøvrigt alle .Forretninger in denfor Afdelingern e, Hjælpefonden ve drøren de. (Se § 8).

a. Aarskontingentet, som er J Kr. pr. Medlem, opkræves af Repræsentanten i Tiden fra I. J anuar
til 15. Marts, og skal væ re indb etalt til Hjælpefond ens Kasse rer senest I. April s. A.
b. I Tilfælde af, at et Medlem ikke har indbetalt sit
Kontingent til den anførte Tid, er Medlemsretten
tabt.
§ 5.
a. Fondens Midler skal indsættes i en Sparekasse,
saaledes at disse kun kan hæves af Kassereren i
Forening med et Medlem af Repræsentantskabet.
b. Der kan hos Kass ereren bero et kontant Beløb
af indtil 100 Kr.
c. Repræse ntantskabet hæfter for Fonden s Mi dler.

b) Karan tæne.

I

Blive~ et JYledl em paa Gn~nd af en tjenstlig Forseelse m1dlert1d1g beordret til Rem isetjeneste kan
han i den Tid , denn e Karantæne opretholdes e/holde
Hjæl p til Erstatning for Tab af Emolument~r.
c) Mu lkter.

Bliver et Medlem id ømt Mulktstraf. kan Mulkt-
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beløbet refunderes af Hjælpefonden , forsaavidt Beløbet er 5 Kr. eller derover.
(Skønner Repræse ntantskabet, at usædvanlig Ligegyldighed har været Aarsagen til
Mulkten, kan dette træ ffe Bestemmelse om
kun delvis Refundering af Mulktbeløbet).
d) Juri di sk Bistan d.

Tvinges et Medlem til ved Domstolen e at søge
sine tjenstlige Retti g heder o pretholdt, kan Hj æl pe-

fon den assistere ve d saadanne Forhold.

§ 7.
a . f det i § 6 b anførte Tilfælde a nsættes Hjælpens
Størrelse til Gennemsnitsb eløbet af de i de sidste
6 Maaneder oppebaarne Emolumenter, heri dog
ikke iberegnet, hva d Vedkommend e har oppebaaret i Diæ ter for Udkommando o. I.
b. F or alle i § 5 nævnte Tilfælde gælder det, at
Hj æl pefo nden ingen Hj æ lp yde r for F orhold, som
er en F ølge al overdreven Nydelse af Spiritus.
c. Ingen m aa oppebæ re Hj æ lp af F on den for F orhold, der ligger før deres Indtræden som Medlem .

§ 8.
Alle Henvendels er til Hj æ lpefo nden skal bilægges med Beviser. Repræsentants kab et har Ret til at
undersøge alle Forhold; saadanne Undersøgelser
foretages gennem eller af de stedlige Afdelinger af
D. L.F.
§ 9.
Afdelingernes P orto udgifter ved Forsendelse af
Sager ve drørende Hj æl pefonden godtgøres af denn e.

§ 10.
En aarlig Oversigt over Hjælpefond ens Virksomhe d og Regnska b tilstilles Medl emm erne.
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§ 11.
Regnskabet revideres af to al Generalforsam lingen valgte Revisorer mindst 1 Gang aarlig ; men
iøvrigt naar Revisorerne anser Revision for ønskelig.

§ 12.
a. Der afholdes aarlig en Generalforsam ling i Forbindelse m ed D. L. F .s Delegeretmød e, hvor Beretning og Regnskab fr em lægges til Godkendelse.
b. Generalforsam lingen er den høj este Myndighed i
alle Hjælpefonden s Anliggender ; kun den kan
give og forandre Vedtægter ; den indvarsles senest en Maaned før den skal afholdes.
c. En lovlig indvarsl et Generalforsam ling er beslutningsdygtig uanset de Mødtes Antal.

§ 13.
Hjælpefo nden kan kun ophæves, naar mindst
¾ af Fondens Medlemmer ve d en Urafstemning har
stemt derfo r.
§ 14.
Disse Vedtægter og deres Fortolkning kan ikke
gø res til Genstand for Søgsmaal ved Domstolene ;
alle Uoverensstem melser, Hjælpefonden vedrørende,
afgø res al Generalforsam lingen ~v t. ved Voldgift.
Saaledes vedtaget paa Gen eralforsamling en i Aarhus den 24. og 25. April 1914, i Kjøbenhavn den 24.
April 1915 og i Aarhus den li.April 1916.

-
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sationer uden Arbejdsløshedskasse og med hvem
sidstnævnte Organisation har Gensidighed angaaen de Overflytning af Medlemmer.

Overflytningsregler
mellem

DANSK LOKOMOTIVMANDS
FORENING
og

DANSK SMEDE- OG
MASKINARBEJDER - FORBUND .

Angaaende Punkt a. gælder, at Grænsen mellem
de gensidige Organisationers Omraade fastsættes ved
Forhandlin g me llem Organisationernes Ledelse.
I Tilslutning hertil foru dsættes det, at de gensidige Organisationer, hvor enkelte Arbej dss pørgsmaal
vanskelig lader sig direkte henføre under den enkelte Organisation, optræder i Fællesskab overfor
Baneledelsen.
Esbjerg og Kjøbenhavn, d. 18. Februar 1913.
For Dansk Lokomoti vmands Fo rening

Chr. Chris tensen,
For Lokomo ti vfyrbøderkredsen

R i ch . Lillie .
For Dansk Sm ede- og Maskinarbejd er-Forbund
J . A . Hansen .

a. Medlemmerne overflyttes indskudslrit Ira den ene
Organisation til den anden, na ar de faar Beskæftigelse under dennes Omraade.
b. Medlemmer, der overfly tt es, beholder den ved
uafbrudt Medlemsskab i en eller begge Organisationer erhvervede Anciennitet.
c. Medlemmer, der paa Grund af Restance eller al
andre Aarsager er slettecte eller udelukkede af den
ene Organisation, kan ikke optages i den anden
forinden de har berigtiget deres Forhold til den
Organisation, hvoraf de er udelukkede.
d. Med Hensyn til Un derstøttelses rettens Ind træ den
i den for Smedelaget eksisterende Arbej dsløshedskasse (De faglærte Jern- og Metalarbe jderes
Arbejdsløshedskasse) gælder ved Overfl ytning til
Dansk Smede- og Maskinarbejder- F orbund de
samme Regler, som eksisterer for andre Organi-
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Vedtægter
for

JERBANEORGANISATIONERNES
FÆLLESUDVALG.
Jernbaneforeningen,
Dansk Jernbaneforbuf!d,
Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation
samt Dansk Lokomotivmands Forening danner et
Forbund gennem J ernbaneorganisationernes Fællesudvalg, der overfor Generaldirektoratet, Ministeriet og
Lovgivningsmagten optræder paa nævnte Organisationers Vegne i alle Spørgsmaal, som er fælles for
deres Medlemmer, ell er som Organisationerne enes
om at underkaste Fællesbehandling. I alle øvrige
Spørgsmaal har Organisati onerne hver for sig fuld
Selvstændighed.

§ I,
F ællesudvalgets Formaal er at optage til Drøftelse, eventuelt Fremme, alle Spørgsmaal al fælles
Interesse, saasom Pensionsforhold, Tjenestetid, Tjenestefrihed, Fribefordring, retslig Stilling, Lønningsforhold, lorsaavidt det drejer sig om Lønninger, der er
fastsatte ved Lov, de af Statsbanernes Administration
udstedte Regler og Bestemmelser, som er fælles for
hele Statsban epersonalet, Forsikrings-, Laane- og
Spareforhold, Sygekassevæsen, Uddannelses- og Oplysningsarbejde m. 111 .
§ 2.
Fællesudvalget bestaar af 9 Rep ræsentanter 3 valgte af Jernbaneforeningen, 4 valgte al Dansk

------
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Jernbaneforbund og Værksteds- og Remisearb ejd ernes Fællesorganisation efter Forholdstal og 2 valgte
a l Dansk Lokomotivmands Forening.
Fællesudvalget vælger for et Aar ad Gangen
ved almindelig Stemm efl er hed I Formand, I Næstformand, I Sekretæ r og I Regnskabsfører, der skal
tilh øre hver sin Organisation, og som udgør et Forretningsudvalg.
Formanden leder Fællesudvalgets Forhandlinger.
I Tilfælde der ikke taaler Opsættelse til næste
Fællesudvalgs~øde, kan Forretningsudvalget handle
pan Fælles udvalgets Vegne.
Næstformanden fungerer i Formandens Forfald .
Forretningsudvalget tager Beslutning i alle _mindre Sager i H. t. de af Fæ llesudvalget trufne Disp ositioner.
Det tilrettelægger de Sager, der skal behandles
i Fællesudvalget, og planlægge r dettes Møder m. m.
!øvrigt fastsættes de nærmere Regler for Forretningsudvalgets Virksomhed i en af Fællesudvalget
vedtagen Forretningsorden.

§ 3.
De 4 Organisationer forpligter sig til at fremsætte alle Fællessager gennem Fællesudvalget,_ dog
er Dansk Jernbaneforbund og Jernbaneforenmgen
ikke forpligtede til at sende saadanne Sager til F æ llesudvalget, som i Følge deres Beskaffenhed skal behandles i Centralorganisationerne.
§ 4.
Fællesudvalget behandler de Sager, der henvises
til det af Organisationerne, men kan dog ogsaa selv
rejse en Sag.
Vil Fællesudvalget ikke fremme en af en Organisation fremsat Sag, eller kan der ikke opnaas En ii:i-hed om at fremme Sagen i en Form, som kan ti ltrædes af den Organisation, der har indbragt ~agen,
staar det denne Irit for selv at fremme den hl Administrationen; dette gælder dog ikke Løn sager, der
aldrig maa sendes direkte til Administrationen.

-
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Udvalget kan under de i § 5 nævnte Foru dsæ tninger henven de sig til Sta tsban ernes Generaldirektora t, Ministerierne og Rigsdagen.
Hen ve nd elser til Rigs dag en eller Offentligheden
i Form af Interp ellationer o. I. skal dog være godkendte af Organisati onern e, forinden de kan foretages.
De ved Ud va lgets Arb ejd e paaløbne Udgifter afholdes af Orga nisationern e i Forh old til de Repræsenta nter, de har delegeret i Udva lget (§ 2).
Orga nisati onern e udred er selv Di æter og Afl øsningsudgifter til de af de m valgte Repræsentanter.

Sager, der henvises til F æ llesudvalget men hvi
endelige Behandling i F ølge deres Natur' skal fore &'aa i Centralorga nisati on ern e, skal - uden Hensyn
hl F æll esu dvalgets Standpunkt - vi deresend es til
den Centralorga nisation , hvorund er Sage n rettelig
hører, bilagt Fællt!sudvalg ets Udtalelse.
§ 5.
I. Sender en af de 4 Orga nisati oner en Sag til F æl I~su dvalget, lader dette straks Sage n gaa videre
hl de andre Orga nisati oner til Udtalelse, hvorefter
Sagen eve ntu elt optages ti l Behandlin g i Ud valget .

§ 7.

2. Rejse r F ællesudvalget selv en Sag, sen des den,

eft er at væ re behandl et i Udvalget til Organisa'
• !ion ern e til Udtalelse.

3. 'H ver a f O rganisati onern e kan ogsaa henstille ti l
F æ ll es ud valget at optage en Sag ud en at sti lle
egen tligt Forsl ag.
Sagen behandles da som under 2 opført.
4. Na ar Sagerne modtages tilbage fra Organisation erne, søge r F æ ll esu dval ge t at samarbejde de
eventuell e Ændringer, hvo refter det sa al edes fremkomn_e F orslag tilbagesen des Orga nisa tionerne til
endehg Godkend else - eventuelt vi dere Behandlipg -, medmindre Organisat ionerne har bemyndiget deres Repræsentanter i Ud valget til paa deres respektive Organisa ti oners Vegne at tage
Stilling til Forsla ge :s Godkend else.
~ erefter frem føres Sagen, naar Bemy ndigelse
foreligge r fra all e 4 Organisationer.

§ 6.
~lier at en . Sag er overgivet F ælles udvalget til
end ehg Behandhng, er dette alen e bemyndiget ti l at
fremføre og afhandle den med Myndighederne men
Udvalget kan -ikke uden efter Konferenc e med Organisati_o nerne godkende nogen Ordning, der afviger
væ~e nthgt fra det af Udvalget stillede og af Organisationerne go dkendte F orslag.
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'

Udmeldelse a f Fælles ud valget sker m ed mindst
3 Maaneders Varsel.
Ove rtræ der n ogen 'af de i Udva lget repræsen terede F orenin ger Vedtægterne, betragtes paagældende
F orenin g som udtraadt.
Afgø rels e al, hvorvidt saadan Overtrædelse har
fu ndet Sted , tr æ ffes af F æ llesudvalget.

-
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LOVE
for

NORDISK LOKOMOTIVMANDS
FORBUND.

-
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5. iøvrigt ved alle lovlige Midler at søge at bringe
Lokomotivmændenes social e Anse else og øvrige
Vilkaar i fuld Overensstemmelse med deres ansvarsfulde Tjeneste. -

§ Il.
Indmeldelser.
Medlem af Forbundet er enhve r Lokomotivfører
og Lokomotivfyrbøder, der tilhører en af de i § 1
nævnte Organisationer.

. For Sverige (svensk Afdeling): Sveriges Lokomohvmandsforbund; for Danmark (dansk Afdeling):
Dansk Lokomotivmands Forening og Danske Privat ba~ ers . Lokomotiv mandsforbund ; for Norge (norsk
Afdeling): Norges Lokomotivpersonales Forening · for
'
Finland (finsk Afd eling):

§ lll.
Sekretariatet.•
1, Forbundets Anliggender varetages af et Sekretariat bestaae nde af hvert La nds Formand samt
yderligere 2 Repræsentanter fra hver af de ovenstaaende Foreningers Bestyrelser.
Kongressen vælge r en Præsident, som er Sekretariate ts sammenkaldende Medlem og dets
Formand. Sekretariatet vælger en Person til
dets Forretningsfører fra det Land, hvor Sekretariatet efter Kongressens Beslutning bl iver
hjemmehørende. Vedkommende har Tale- men
ikke Stemm eret.

har til Formaal:

2. Er noget Medlem forh indret i at være til Sted e

§ I.
NORDISK LOKOMOTIVMANDS FORBUND
'
som omfatter følgende Foreninger:

I. at virke for broderlig Forening og Samarbejde
mellem de forskellige Lokomotivman ds Foreninger;
2. ved indtrufne Uheld og Ulykker samt ellers,
naar Forbundet anser det for nødvendigt, paa
alle Maader at yde F orbunde ts Medlemmer eller
deres efterl evend e Besky ttelse og Bistand;
3. ved Fagblad at holde F orbundets Medlemmer
a jour m ed alle til Faget hørende Sager ;

4. at vi rke for lovbestemte Dygtighedsbetingelser
for Ansættelsen som Loko motivmand samt en
lovbestemt Maksimalarbejdstid ;

ved dets Sammenkomster, er Vedkommende
pligtig selv at underrette Præsidenten.

3. Samtidig m ed en Aarsb eretning er Sekretariatet
pligtig at fremlægge Forbun dets Regnskab i revideret Stand for Kongressen .
4. Sekretariatet sammenkaldes en Gang om Aaret,
samt ellers hvis en Afdeling gennem sin Styrelse
fordrer det.

5. Sekretariatet har Bestemmelsesret angaaende
Maaden for Gennemførelsen af Spørgsmaal, der
er det overse ndt af Kongressen.

-
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§ IV.

Kongressen.
1. Beslutninger om F orbund ets Virksomhed tages
paa Kongressen, som er hø jeste My ndig hed i
all e F orbundets Anliggend er, og til hvilken hvert
enkelt La nds Forenin g ind en for F orbundet har
at a pp ell ere som den sidste og højeste Instans.

2. Kongres a fh oldes mindst hvert 3d je Aa r ved
den Tid, der er bestemt paa den nærmest for e~
gaae nde Kongres. Kongressens Sæ de skal reg elmæssig skifte ind en for de nordiske Lan de.
3. Til Kongressen har enh ver indenfor Fo rbund et
repræsenteret Afd elin g Ret til at sen de 2 Repræsentanter for indtil 100 Medl emmer og y derlige re
1 for hver overskyden de ful de 100.
Hver Repræsentant har 1 Stemme ; de vælges
for hver ordinær Kongres, og deres Mandat løber til næste ordinære Kongres. Repræsentanterne kan ge nvælges.
4. Repræsentanterne skal være forsynet me d Fuldmagt, udfærdi get af Bestyrelsen for den Forening han repræsenterer. Fuldmagtern es Und ersøgelse foretages af det samlede Sekretari at før
Kongressens Aabning.
5. Repræsentanternes Hono rar og Rejseomkostninger ud redes af hvert La nd for sig, og udbetales
med et Beløb, som dets Besty relse bestemmer,
beregnet til Henrejse, Oph old un der Kongressen
sam t Hj emrej se.
6. Sekretariatets Medlemmer er forpligtet til at være
til Ste de paa Kongressen og har Ret til at stille
Forslag og udtale sig, men ikke Stemm eret an gaaendt: Bevilling eller F orkastelse af Ansvars frihed.
7. F orslag til Dagsord en for Kongressen opstilles
af Sekretariatet. Præsidenten aabner Kongresse n og leder, bistaaet af Bestyrelsens F ormand
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i det Land, hvor Kongressen afholdes, denn es
Forhandlinger.
8 . Forslag og Spørgsmaal, som skal behandles
paa Kongressen, maa være indleverede til Sekretariatet 2 Maan eder før Kongressen og skal,
eft er at de er behand lede af Sekretariatet og optaget paa Kongresse ns Dagso rden, sam tidig med
denn e offentliggøres en Maa ned før Kongressen.
9. Forslaa og Spørgsmaal, som ø nskes behandlet
paa K; ngresse n, kan still es af en hel F ore ning
ell er et enkelt Medlem indenfor F orbund et under iagttage lse af, hvad der i denn e Lovs § 7,
Stk. 8, er bestemt.
10. Ekstraordinær Kongres kan in dk aldes al Sekre tariatet i sin Hel hed eller ogsaa paa F orslag af
et Lan ds Afd elingsbestyrelse.

11. Ethvert F orbundsmedl em udenfor Repræsentanterne og Sekretari atet har Ret til at være tilsted e
veu Kongresse ns F orhandlinger og kan her stille
F orslag og udtale sig, m en ha r ingen Stemmeret.

§ V.
Fordeling af Udgifter.
t. Omkostninger for hvert Land s Repræse ntati on
bekostes af hvert Land for sig.
2. Omkostninger ved Gen nemførelse a( Sekre\ariate ts Beslut nin ger samt Repræsentationsudgi ft er
til det forretningsføren de Medlem og til dets
Præsident fo rd eles melle m de fors kellige Afd elinger i F orh old til Me dle msantallet.
3. Omkostningernes Ford eling sker hvert Aar efter
det anmeldte Medl emsantal den 1. Janua r.
§ VI.
Revision,!
Kongressen vælger 2 Revisorer sam! Suppleante_r
bosiddend e i det Land, hvo r Sekretanatet har sit
Sæde.
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§ VII.
Almindelige Bestemmelser.
1. Alle Oplysninger og Meddelelser angaaende F orbundet ligesom ogsaa Spørgsmaal, der er bleven overgivet til Sekretariatets eller Kongressens
Afgørelse, enten det nu gælder et enkelt Medlem eller en Forening incfenfor Forbundet, skal
efter Opfordring uo pholdelig indsendes til Sekretariatet.
2. Ethvert Forbundsmedl em, som ved sin Virksomhed i Forbundets Tjeneste, uagtet han efter
bedste Evne varetager sine Tj enesteanliggender,
forfølges eller afskediges al Jernbanetjenesten,
skal have al den moralske og øko nomisk e Un derstøtte lse, som Fo rbundet er i Stand til at give
ham. Forbundsmedlemmerne er saaledes soli derisk med den forul emp ede.

3. Intet F orbundsmedlem maa vægre sig ved at
modtage et ham af Forbundet paalagt Tillidshverv, dersom ikke gyldige Grund e fo religger.
Dog skal det Medlem, som i 3 paa hinanden
følgende Aar har virket i Fo rbundets Tj eneste i
et saa dant Hve rv, om han ønsk er det, være fritaget i lige saa la ng Tid.
4. Indtræder der uforudset e Hindringer af en saada!I Beskaffenhed, at de i væsentlig Grad berører F orbund ets Virkso mhed eller dets Medlem mer, eller naar en Ulykk e af et saadant Omfang
find er Sted , at Forbund ets Mellemkomst paakal des, bestemmer Sekretariatet paa første Haand
de Fora nstaltnin ger, som bør tages, ogsaa naar
det gæld er Antagelse al juridisk Hj æ lp eller An vis ning al P engehjælp.
5. For F oranstaltninger, som foretages af den enkelte F orenin g ud en Sekretariatets Tilladelse,
bæ rer F orenin ge n alene Ansvaret og nyder ikke
ud en sæ rlig Und ersøgelse n ogen Støtte al de
øv rige Fon:ninger.
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6. Forbundet kan samvirke m ed øvrige Organisationer saavel i som udenfor Norden, forsaavidt
disse Arb ejde ikke strider mod Forbundets Love.
7. F orbund et kan kun opløses, naar 2/ 3 al samtligeMedlemmer ved 2 paa hinanden følgende Kongresser stemmer for Forslaget.
8. Al Afstemning sker aaben, na ar ikke anderledes
er bestemt, og simpel Maj oritet er afgørend e
m ed Undtagelse af, hvad der i denne § Stk. 7
og IO er bestemt.
9. Ingen ud enfor F orbundet har Ret til at nyde de
Ford ele, som er omtalt i disse Love.
10. Ændringer og Tillæg til disse Love kan kun
besluttes al Kongressen, naar Forslag dero m er
beken dtgjort af Sekretariat et for Afdelingsbestyrelserne samt naar mindst 2/ 3 al; de Kongresdelegere d,e er enige derom .

t t . Foreliggende Love, som er gyldig vedtagne for
Nordisk Loko motivma nds Forbund, kan ikke
gøres til G enstand for noge n Behandling ved
Domstolene, m en alle Tvistigheder skulle afgøres af Sek retari atet ell er, naar dette selv er Part
i Sagen, af en Voldgiftsret, af hvis M edl emmer
de Stridende vælger lige mange, med Kongressen som sidste Instans.

Anciennitetsregler
for Statsbanernes Lokomotivpersonale,

Alminde lige Bestemm elser.
He1lerne for .\.nbnngelscn i Tur gælder
kun. saa remt de. p 1agæJtlend1 Lokomotivmænd
e l · • laskiningeniorens Skon har de fornødne
1 ,·:1li!1 tion er
J l'la 'ser i de faste Tur" betr,1gtes fursl som
le<i. e. naar In1leha\'ercn paa Grund af særli ge
01, ,la:11 ligheder ta t:c ud af Tur. er forflytte t,
01 :agt til f r atr.cdche ar Tj enes te ell er dotl.
aa 1 •nae en Plads i ce tast<' Ture i lienhold
Lil foranst'.laende end nu il e L r ledig, men kun
mid!crti 'i~ , akant. maa , len - selv om m:rn
ikk
kan fon ente. at Pladsen v l blive ledig
besættes meu Personale fr-1 Re crveholrlet for
længer Tid ad Gangen c·nd 2 l\Iaaneder, aa
at Pla<hen i Till', Ide ,ti lan!.lvarig \'a:rnncl
hH11mer til ·1 I ga ·1 paa Skift imellem Reserve1)

person alet.

~) Ansogning om F orflyll nlse bevil:{C'S som
He<.;el i den Ha!kkcfal:.! •. i hvilke de ind.~aar.
\nso· nin• 1 er om Ti 1 !J 1 ,, l' r lyt ni Il ,r til et
Depot. h,·orJ'r,1 den pa I!.. t~dencie er beordr t
l'orf!yllt t. har Fortrin ;ret. saa, remt ..\11 t ;.:ningen er indg:iaet indt•n 'l .\larmeder eller l•\1r-

llvltelse~ua!(cn.
· ·orst :• i · t flere J.o!·o•nolivmænd ved :-am1111'
I) ~,,ol amt i ti i g forfJ. lleo.; ved For r mm 1. e
Pil r l' ter Ordre. cl t· ri k kr er foranle I !!d \'Cd
T .w t orse ise, , il .-\nsogninger, ind,., 1, •l in(ll 11 3 . faam•t r r Pftc r forflyttc lsesda n. om
at l,omi.1t tillm e U del oprindl'l ige Depot blive
de v·r e!ige .\ 1 ienheviJ<Tct crter de paa<Tæ]
nitet d. v. s, regnet fr den fask An. llel"c
~o 1 o rnmoti ty r hocler,
.\nso, nin~er om Forflyttebe har kun G ·lrligltcd i 2 \ ar. 0n ·];es Aw,oguingen b ibeholdt.
maa den fornyes .
. a.ir <'JI Lo or 10 1i\'111:111 1 ertcr .\11so gn i ·1,r er
lil1•H•11 lo ·l'h li ' li! L'l Ilt ['"I

il dc'l' i ·kt• blive

lagel Uemyn til eu .-\rn,ogning l'ra ham om Forfl y llelse derfra for eNer 2 Aars forlob.
4) De kjøbenhavn ke Depoter Gb., Ki. , og O
amt Depoterne Aarhus H. og Aarhus Ø. b etra gtes In-er for sig som sel \'stænclige Depoter.
5) 'aar Lokomo tivl'yrbødere bes taar Proven
ror Lokom otivfo rere. berø rer delte ikke de res
Ancienni tet i Hækken af Lokomoti ·fyrbøde r e.
6) Saa fr emt der Yed et Depo t samtidig er
Forfremmelse og Tilgang af Lokomotivpersonale i sa mme Stilling. gæl der de paagæld ende ·
vi rk elige Anci ennitet.
7) Hangerfor erpladser. om skal ops laa le
dige i Henhold til de gi rne Regler, besættes
med den ældste. brugb::i re Ansogcr.
REGLER
l'or Anbringelse i Fast Tur ved Forfly tt e Ise
e f t e r O r cl r e o g e f t e r A n s ø g n i n g.
a) Naar en Lokomotivmand forfly ttes efter
Ordre. der i k k e er foranlediget ved Tjenesteforseelse, har han paa det ny Opholdssted
straks fuld Anciennitet i den Stilling. han beklæder.
b) Naar en Lokomotivmand forflyttes efter
Ansøgning, ved Bytning eller ifolge Ordre, d er
er foranlediget Yed Tjene te for ·eelse. vil han i
den Still ng. han beklæder, være at rerrne om
yng te i\Iand ved Depotel i l ar. Herefter opnaar h an fuld Anciennitet, men Anbri ngelsen
i fast Tur kan dog fo rst ske, n aar Plads er
ledig.
c) Ved Forllyttelse eller Ansøgning tilbage
til et Depol. ll\'ori'ra Vedko mrn cntlc r for lyttet ved Forfremmcls eller efter Ordre. cl er
i k ke er foranledige t ,·ed T jenes teforseelse,
g::eltler den under Pun kt a) opt gne Regel1 men
Anso 0 11ingen maa dog vær e indgivet inaen i3
Maaneder efter Forflyttelsesdagen.
cl) Der fastsættes en Rækkefr lgc for Turene
Yed hver t en kelt Depot ef te1· forhand ling med
Di:,, triklslerklsen og de lok ale Al'delinger indenfor Ori: anisationcn.

