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Formaal. 

§ 1.

Foreningens Formaal er at varetage Medlemmernes 

Slands- og Fællesinteresser ved 

A: 
al arbejde for de lil enhver Tid bedst mulige Tjeneste-, 

Lønnings- og Pensionsvilkaar. 

B: 

at virke for Oplysning og videre Uddannelse saavel paa 

Jernbanevæsenets som paa andre Omraader samt eventuelt 
at tilvejebringe for Medlemmerne el billigt og hjemligt 

Samlingssted i København og at foranstalte selskabelige 
Sammenkomster og Udflugter. 

Foreningen kan, naar det skønnes hensigtsmæssigt for 
dens Formaal, arbejde i Samvirken med andre Organisa

tioner af Tjene temænd. 

C: 

at yde Støtte lil Medlemmer eller disses efterladte, der 

ved Sygdom uforskyld� er kommet i 1'ra�g. 

Medlemmer. 

§ 2.

Adgang til at være aktivt Medlem har: 

Enhver ved Statsbanerne ansat, der henhører under 
3.-12. og 17. Lønningsklasse, undtagen Lokomotivførere 
og Motorførere endvidere Trafikmedhjælpere, Trafikelever, 

Aspiranter og fast ansatte Billettrykkere. 

s 
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Adgang til at være passivt Medlem har: 

Enhver ved Statsbanerne i 1. og 2. Lønningsklasse 

a11sat, endvidere Lokomotivførere (i Henhold til den med 

Dansk Lokomotivmands-Forening trufne særlige Overens

komst), Ekstrategnere og ligestillede, Jernbanelæger og 

endelig forhenværende ansatte, som ved deres Afgang 

var Medlemmer, og Enker efter Medlemmer. 

Skyldes Udtrædelsen af Statsbanernes Tjeneste andre 

Aarsager end Overgang til pensioneret Stilling, afgør Ho

vedbestyrelsen, om vedkommende kan være Medlem. 

For de passive Medlemmer ·gælder Medlemsretten kun 

de under § 1 B og C nævnte Formaal. Disse Medlemmer 

henføres ikke under Kredsene (§ 7). 

§ 3.

Indmeldelse i Foreningen kan ke til enhver Tid ved 

skriftlig Anmeldelse for Formanden. Ethvert Medlem er

holder et Medlemskort og el Eksemplar af Lovene. 

§ 4.

Udmeldelse af Foreningen kan kun ske fra Regnskabs

aarets Udløb og skal være fremsendt til Formanden inden 

1. Marts.
Medlemmer, der udtræder af Statsbanernes Tjeneste,

kan dog straks udmelde sig af Foreningen (jfr. endv. § 5). 

§ 5.

Paadrager et Medlem sig Gæld til Foreningen enten 

veu Undladelse af at betale Kontingent eller paa anden 

Maade, kan Hovedbe tyreisen slette ham af Medlemslisten, 

saafremt han ikke betaler sin Gæld efter 2 Gange med 14 

Dages Mellemrum at have modtaget Opfordring dertil. 

Gør et Medlem sig skyldig i Overtrædelse af de be

staaende Love og Ordensbestemmelser, eller skønnes hans 

Opfør el i eller Vandel udenfor Foreningen at være til 

Skade for Foreningens Formaal eller Anseelse, er Hoved-
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bestyrelsen berettiget til at suspendere hans Medlemsret 

indtil første Delegeretmøde, hvor hans Sag da skal behand

les, og hvor han skal have Adgang til at forsvare sig. I den 

Tid, hans Medlemsret er suspenderet, betaler han intet 

Kontingent. Vedkommende Medlem er dog berettiget til 

traks at udmelde sig ved saadan Suspension. 

Medlemmer, der er udtraadt af Foreningen ifølge denne 

Paragrafs Bestemmelser, kan kun indtræde paany efter Be

slutning af den Myndighed, der har foranlediget deres Ud

trædelse, og efter at eventuel Kontingentrestance er betalt. 

Organisation. 

§ 6.

De aktive Medlemmer inddeles i Kredse (§ 7). I 

Kredsenes Vedtægter kan det bestemmes, at Kredsenes 

Medlemmer alter inddele i Afdelinger og Grupper efter 

visse tjenstlige Myndigheders Grænser. 

Kredsene vælger Medlemmer til Delegeretmødet og til 

Hovedbestyrelsen. Til disse Hverv er kun Kredsens Med

lemmer valgbare. Delegeretmødet vælger Formanden og 

Revisorerne. Hovedbestyrelsen vælge1· Næstformanden, 

Kassereren, Redaktøren og Forretningsudvalget samt anta

ger Sekretær og anden fornøden Medhjælp. 

Kredsene. 
§ 7.

Kredsene er følgende: 

1. Kreds. Togførere.

2. Ranger- og Pakhusmestre.

3. Stationsmestre.

4. 

5. 

6. 

Sekretærer, Fyrassistenter, Trafikassistenter, 

Trafikmedhjælpere, Trafikelever og Billettryk

kere. 

Stationsforstande1·e. 

Godsekspeditører. 
s 
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7. Kl'ed Overkonlrolører, Billelkasserer, Trafikkonlro-:
!ører og Overas istenter.

8. Regnskabsførere, Forslandere for Rejsebu
reauer, Ekspeditionssekretærer, Fuldmægtige,
Konstru klører af 1. Grad, Ingeniører og Arki
tekter.

10. Skibsmaskinmestre, Reservemaskinmestre, Un
dermaskinmestre og Telegrafmestre.

11.. Skibsførere, Reserveskibsførere og Styrmænd.
12. Ovet·vognmestre, Vognmestre, Varmemestre,

Værkmestre, Tavlemestre, Materialforvaltere og
Lokomoli vmeslre.

13. Overbanemestre, Overplanlører, Konstruktører
af 2. Grad, Tegnere og Brofogeder.

14. Øvrige Per onale af 3.-5. Lønningsklasse.
15. Kvindelige Konlo1·assistenler og Kontorister.
J 6. "Mandlige Kontora ·sislenter og Konlorisler.

Aspiranter hørel' Lil den Kreds, hvori Stillingen, de
aspirerer til, er anbragt.

1 Sammen ælningen af de enkelte Kredse kan ske For
andi:inger, naar del ved en almindelig Afslemning blandt
iV[edlemmerne inden for en af Lønningslovens Kategorier
vedtages med 2

/,. Majoritet af de stemmeberettigede al fore
tage en saadan Forandring.

Den saaledes fallede Beslutning anmeldes for Hoved
best yl'elsen, der kontrollerer, al Afstemningen og Vedtagel
r:en er foretaget paa behørig faade, og som derefter foran
lediger Afstemning i den ny Kreds, hvortil de fornævnte
Medlemmer ønskes overførle. Giver denne Afstemning al
mindelig Majoritet for den paatænkte Ovedlyttel e, be
kendlgøt'es den, h vorefler Kategoriens Medlemmer overfø
res i den ny Kred

§ 8.
Kredsene ledes og arbejder efter sædige af dem selv 

affattede Vedtægter; di ·e skal dog være i Overens-
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slemme) e med nærværende Love og skal derfor have 
Hovedbestyrelsens Godkendelse, inden de opnaar Gyldighed. 

§ 9.
Kredsene ledes af Bestyrelser, hvis Størrelse og Sam

mensætning fastsætte i Kredsenes Vedtægter. Hovedbesty
relsen skal stedse holdes underrettet om Kred be tyrelsernes 
Sammensætning og Formandens og Kassererens Adre se. 

Kredsene har Ret til paa egen Haand at arbejde for 
Sager vedrørende Foreningens Formaal, der kan afgøres af 
Distriktscheferne, Søfartschefen\ Værksledschefeme og sted
lige Myndigheder. Hovedbestyrelsen henholdsvis Forret
ningsudvalget kan bemyndige Kredsene til at fremføre Sa
ger, som kan afgøres af Generaldirektøren, for denne. Kred
sene kan kræve ethvert Spør·gsmaal af speciel eller almen 
Natur, der fordrer Generaldirektoralets, Ministeriets eller 
Rigsdagen Afgørelse, behandlet i Hovedbe tyreisen eller 
paa Delegeretmødet, og de kan for specielle Spørg maals 
Vedkommende udpege en Repræsentant for Kredsen til at 
deltage i de Forhandlinger med Myndighederne, som 
Spørgsmaalet maatte give Anledning til. 

Kredsene er berettigede Lil at optage andre Opgaver 
og arbejde for andre Formaal end de foran i § 1 nævnte, 
naar disse ikke strider mod Foreningens Opgaver; even
tuelle Udgifter hertil er Foreningen uvedkommende. 

Kredsbestyrelserne skal sledse holde Hovedbe tyreLsen 
underrettet om, hvilke Sager der fremføres af Kredsen. 

Ethvert Hovedbestyre! esmedlem har Ret til at over
være Bestyrelsesmøder i in egen Kreds og kal derfor 
underrettes om saadanne Møders Afholdelse. 

§ 10.
Kred e, som har konstitueret sig med særlig Bestyrelse, 

modtager fra Foreningens Hovedkas e til Bestride! e af 
deres Udgifter et Beløb af 1 Kr. 85 Øre Kvartalet for hvert 
af Kredsens Medlemmer. 

s 
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§ 11.

Hver af de beslaaende Kredse vælger til Delegeretmø

det Delegerede i et Antal af 1 for hver paagyndle 35 Med

lemmer regnet efter Medlemstallet pr. 1. Januar. Ingen 

Kreds kan dog vælge Halvdelen eller derover af del sam

lede Antal Delegerede. 

Valget udskrives til hvert Delegeretmøde af Hovedbesty� 

relsen, der angiver for Kredsene, hvilket Antal Delegerede 

der tilkommer hver; det foretages efter følgende Regler: 

1) Valget foretages skriftligt ved Udsendelse af Stemme

seddel til hvert enkelt Medlem.

2) Den d'Hondtske Valgmetode bringes til Anvendelse,

saafremt der opstilles mere end 1 Liste i et Valgom

raade.

Nyvalg af Delegerede skal altid finde Sled forud for

el ordinært eller ekstraordinært Delegeretmøde, herfra alene 

undtaget det i Lovenes § 15, sidste Stykke, forudsatte Til

fælde, at et Delegeretmøde indkaldes, uden at nyt Valg 

udskrives. 

Valget af Delegerede skal for ordinære Delegeretmø

ders Vedkommende være tilendebragt inden 25. April, for 

ekstraordinære Møder aa vidt muligt 8 Dage før Mødets 

Afholdelse. 

Om ekstraordinære Delegeretmøder i særlige TilEælde 

o dog § 15, sidste Stykke.

Kredsene meddeler Hovedbestyrelsen Listen over de

valgte Delegerede. 

I Kr�dse, som ikke har konstitueret sig med særlig Be

styrelse, leder Hovedbestyrelsen Valget af Delegerede. 

Endvidere vælger Kredsene Hovedbe lyrelsesmedlem

mer og Suppleanter for disse. Der tilfalder forlods hver 

Kreds 1 Mandat. Yderligere tilkommer der hver Kreds 1 

Mandat for hvert fulde 200 Medlemmer, regnet efter dens 

Medlemstal pr. 1. April. Valget sker ved Forholdstalsvalg 

efter den d'Hondtske Metode. 
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Delegeretmødet. 
§ 12.

Delegeretmødet er Foreningens højeste Myndighed i 

alle dens Anliggender, og kun det kan give, forandre, op

hæve og fortolke Foreningens Love. 

§ 13.

Ordinært Delegeretmøde afholdes hvert andet Aar (de 

lige Aarstal) i Maj eller Juni Maaned. Ethvert Delegeret

møde bestemmer selv Stedet for næste ordinære Mødes Af

holdelse. 

Indvarslingen til Delegeretmødet sker ved Hovedbe

styrelsens Foranstaltning gennem Medlemsbladet mindst 14 

Dage før Mødets Afholdelse. 

Ethvert Medlem har Ret til at overvære Delegeret

mødets Forhandlinger og Afstemninger paa de i Mødets 

Forretningsorden nærmere fastsatte Vilkaar og er berettiget 

til paa Delegeretmødet at motivere et af ham stillet For

slag, saafremt dette er fremsat af ham for Hovedbestyrel

sen senest den 15. April. 

Paa det ordinære Delegeretmøde behandles alle Sager 

vedrørende Foreningens Virksomhed og Taktik, Regnskaber 

og Budgetter (herunder Fastsættelse af Lønninger til For

eningens Funktionærer m. v.). 

Endvidere behandles alle Forslag, der fremsættes af 

Hovedbestyrelsen og af Kredsbestyrelserne samt af enkelte 

Medlemmer. 

Der foretages Valg af Formand samt af 2 Revisorer 

og af 2 Revisor-Suppleanter. 

§ 14.

Hovedbestyrelsens Forslag til det ordinære Delegeret

mødes Dagsorden skal bekendtgøres gennem Medlemsbladet 

senest 1. April. 

Det paahviler de enkelte Kredse at indkalde og be

handle Forslag, der ønskes optaget paa Mødets Dagsorden, 

s 
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amt foretage Valg af Delegerede saa betids, a t Oplysning 
herom kan være Formanden i Hænde senest 25. April. 

Den endelige Dagsorden og Listen over de valgte De-
legerede bekendtgøres derefter i Medlemsbladet senest 14 
Dage før Mødets Afholdelse. 

Til Behandling af Sager udenfor Dagsordenen eller af 
Sager, der er indkommet for ent, kræves Mødets Tilladelse. 

§ 15. 
Ekstraordinært Delegeretmøde a fholdes, naar mindst 

1/3 af samtlige Hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, 
eller naar mindst 1/3 af samtlige Kredsbestyrelser frem-
sætter Ønske derom og samtidig meddeler Hovedbestyrel-
sen, hvilke Sager der ønskes behandlet. 

Det indva rsles paa amme Maade som det ordinære 
Delegeretmøde, og Dagsordenen bekendtgøres samtidig med 
Indvarslingen. Mødet, som ethvert Medlem har Ret til at 
overvære, kan kun behandle Sager, som er optaget paa 
Dags ordenen, og eventuelt foretage fornødne Valg. 

I særlige Tilfælde kan Hovedbestyrelsen dog paa an-
den Maade udskrive nyt Delegeretva lg uden det i § 13 be-
stemte Varsel. Kun for aa vidt nyt Delegeretvalg ikke 
ka n naas afholdt, kan Hovedbestyrelsen dog indkalde de 
s idst va lgte Delegerede til Delegeretmøde uden bestemt 
Va rsel. F orha ndlingssagen a nføres samtidig med Udskriv-
ningen, henholdsvis Indka ldelsen. 

§ 16. 
Ethvert Delegeretmøde er beslutning dygtigt, naar Ind-

varslingen og Dagsordenen er bekendtgjort paa lovlig 
Maade. 

Ved Mødets Begyndelse vedtager Delegeretmødet sin 
Forretningsorden og vælger Ordstyrer og Sekretærer. 

Kun de personlig mødte Delegerede ha r Stemmeret. 
Hovedbestyrelsesmedlemmer , der ikke er valgte som Dele-

\ 
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gerede, har ingen Stemmeret, men kan deltage i Mødets 
Forhandlinger. 

Sager, der ikke angaar Lovændringer , afgøres af Dele-
geretmøde med simpel Stemmeflerhed. Til Vedtage! e a f 
Ændringer i, Tilføjelser til eller Ophæve! e af de bestaa-
ende Love kræves, at Fors laget opnaar mindst 2/3 af de 
afgivne Stemmer. Som Stemme regnes ogsaa blanke 
eller urigtigt eller ufuldstændigt udfyldte Stemmesedler 
og Svar: »Stemmer ikke«. P aa F orlangende af 5 De-
legerede skal Af temningen ske ved Navneopraab. Særli ge 
Spørgsmaal (herunder Lovændringer), hvis Form og Ind-
hold muliggør Afgørelse ved et bestemt »J a « eller »Ne j«, 
kan Delegeretmødet dog efter endt F orh andling, men inden 
Afstemning har fundet Sted, med mindst 1/3 af de tilstede-
værende Delegeredes Stemmer vedtage a t henvi e Lil Af-
gørelse ved skriftlig Afstemning blandt a ll e F oreni ngens 
Medlemmer (Uraf temning). F orslaget er da vedtaget, naa r 
det opnaar Flertal af de afgivhe Stemmer . 

Naar Urafstemning er besluttet, skal Sagen udførligt 
referer es i Medl em bladet. Uraf temningen skal afsluttes 
senest 6 Uger efter Delegeretmødet. 

§ 17. 
Over Mødets Forhandlinger føres en Protokol. Den 

føres af Sekretærerne under Kontrol af Ordstyreren og 
underskrives af Ords tyreren og Sekretærerne. 

Protokollen godkendes a f Delegeretmødet inden Mø-
dets Slutning. 

Et Referat af F orhandlingerne og Resultatet af Af-
stemningerne skal meddeles gennem Medlemsbladet snarest 
efter Mødet. 

§ 18. 
Hver enkelt Kreds meddeler paa Delegeretmødet, hvem 

den har valgt som Hovedbe tyrelsesmedlemmer og Supple-
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anter for disse. Valget gælder, indtil næste ordinære De

legeretmøde er afsluttet. 

Hovedbestyrelsen. 
§ 19.

Snarest efter Delegeretmødet sammenkalder Formanden 

Hovedbe tyreisen til et konstituerende Møde. 

I dette vælger den af sin Midte en Næstformand og 

en Kasserer samt 2 Medlemmer, der i Forening med Red

aktøren danner et Bladudvalg. Den vælger en Redaktør 

af Medlemsbladet af eller udenfor sin Midte samt ansætter 

en Sekretær. 

Endvidere vælges Medlemmer til Forretningsudvalget 

(§ 24) og de fornødne Udvalg, bl. a. til Varetagelse af de

i § 1 B angivne Formaal og til Samarbejde med andre

Organ isationer og Institutioner. Til Forhandlinger med

Administration, Regering eller Rigsdag vælges der For

handlingsudvalg i hvert enkelt Tilfælde. Vedrører den Sag,

der skal forhandles, kun enkelte Kategorier, skal disse være

repræsenterede i Udvalget.

Bliver nogen af de nævnte Stillinger ledige, foretages 

nyt Valg i næste Møde. 

§ 20.

Hovedbestyrelsen leder Foreningen i Overensstemmelse 
med Lovene og de af Delegeretmødet trufne Beslutninger, 

og den bar inden for denne Begrænsning den fulde Myn

dighed til at handle paa Foreningens Vegne. Den har An

svaret for Foreningens Midler og disses Anvendelse i Hen

hold til de vedtagne Budgetter. 

Hovedbestyrelsen er berettiget til i alle Spørgsmaal 

vedrørende Foreningen at henvende sig direkte til ethvert 

Medlem af Foreningen. 
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§ 21.

Hovedbestyrelsen holder Møde, saa ofte Formanden 

finder Anledning dertil, dog mindst 4 Gange aarligt. Naar 
mindst 5 Medlemmer af Hovedbestyrelsen skriftligt begærer 

det, skal Formanden indvarsle til Møde. Formanden ind

kalder til Møderne ved Skrivelse til hvert enkelt Medlem, 

som Regel senest 1 Uge før Mødet. 

Indkaldelsen indeholder en foreløbig Angivelse af Dags

ordenen, medens endelig Fastsættelse af, hvilke Sager der 

skal behandles paa Mødet, sker ved dettes Begyndelse. Et

hvert Hovedbestyrelsesmedlem kan fordre Sager behandlede 

paa Mødet efter de i Forretningsordenen givne Regler. 

§ 22.

Hovedbestyrelsesmødet, som ledes af Formanden, er 

beslutningsdygtigt, naar over Halvdelen af Hovedbestyrel

sesmedlemmerne er mødt. 

Alle Beslutninger træffes med impel Slemmcnerhed. 

Er Stemmetallet for og mod en Sag lige, gør Formandens 

Stemme Udslaget. 

De nærmere Bestemmelser om Forretningsgangen in

den for Hovedbestyrelsen fastsættes i en af denne vedtagen 

Forretningsorden. 

I ethvert Hovedbestyrel esmøde føres en Forhandlings

protokol, om ved Mødets Slutning underskrives af samt

lige tilstedeværende Medlemmer. 

Det skal i Protokollen anføres, hvilke Medlemmer der 

var fraværende ved Mødets Begyndelse. Ethvert Medlem 

har Ret "til at forlange sin særlige Afstemning og en kort 

Motivering ført til Protokols. 

Afskr.ift af Protokollen udsendes efler hvert Møde til 

samtlige Kredsbestyrelsers Formænd. 

§ 23.

Formanden ekspederer ved Hjælp af den antagne Se

kretær alle Sager og underskriver paa Foreningens Vegne. 

s 
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Næstformanden fungerer i Formandens midlertidige 

Forfald. 

Foreningens Kontor og Arkiv er i København. 

§ 24.
Til Varetage) e af mindre Sagers Behandling og til 

Forberedelse af betydeligere Sager til Behandling paa Ho

vedbestyrelsesmøder nedsættes der et Forretningsudvalg. 

§ 25.

Forretningsudvalget be taar af Formanden, Næstfor

manden, Sekretæren og Redaktøren samt 4 Medlemmer af 

Hovedbestyrelsen, valgte af denne, og hvoraf mindst de 3 

henhører til Kred e, der ikke i Forvejen er repræsenterede 

i Forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget er he lulningsdygtigt, naar mindst 

5 Medlemmer er til Stede. 

§ 26.

Formanden sammenkalder Forretningsudvalget saavidl 

muligt en Gang maanedlig og leder delles Møder. 

Paa hvert Hovedbestyrelsesmøde aflægger Formanden 

Referat fra afholdte Forretningsudvalgsmøder. 

Medlemsbladet. 
§ 27.

Foreningen udgiver et Medlemsblad, der gratis ud

sende til samtlige Medlemmer. 

Den af Hovedbestyrelsen valgte Redaktør forestaar 

Bladets Udgivelse og har det redaktionelle og økonomiske 

Ansvar for det. 

Redaktøren bestemmer Bladets Indhold, dog skal en

hver Artikel, der er af væsentlig Betydning for Forenin

gens Opgaver eller dens taktiske Ledel e, forelægges for 

Bladudvalget Lil Godkendelse. 
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Indsendte, af Medlemmer forfattede og med Navn un

derskrevne Artikler, som Redaktøren formener ikke bør 

optages, forelægges Bladudvalget, inden Optagelse ende! ig 

nægtes; om andre Artikler, som Redaktøren nægter Op

tagelse, holdes Bladudvalget underrettet. 

I presserende Tilfælde kan Redaktøren og Formanden 

i Forening beslutte Optagelse af vigtige Artikler; i Til

fælde af Uoverensstemmelse mellem disse skal Formanden 

kunne nægte en Artikels Optagelse, indtil Bladudvalgets 

Afgørelse kan indhentes. 

Artikler, der e1· underskrevne af Formanden, skal altid 

optages. 

Kredsene og deres Underafdelinger har Ret til veder

lagsfri Bekendtgørelse af Møder o. I. og kan kræve oplaget 

PL sammentrængt Referat af deres Aarsmøder. 

Lønninger og Diæter. 
§ 28.

Hovedbestyrelsens Medlemmer er ulønnede. 

Lønninger for Formand, Redaktør, Kasserer og Se

k re Lær fastsælles af det ord i nære Delegeretmøde. 

Formanden erholder sine af Foreningsarbejdet flyden

de Udgifter (demnder Tab af Emolumentee) godtgjorte 

efter Regning. 

Hovedbestyrelsesmedlemmer, Revisorer og andre, der 

i Henhold Lil Formandens Tilsigelse eller særlige Vedta

gelser foretager Rejser eller deltager i Møder i Foreningens 

Anliggender, samt Delegerede tillægges der i Diæter 80 Øre 

pr. Time, som Rejsen eller Mødet varer, dog ikke over 14 

Kr. pr. Døgn, samt Godtgørelse for mislede Emolumenter 

og afholdte Udgifter Lil Afløsning. For Delegeretmødets 

Vedkommende betales dog kun Afløsningsudgifter for selve 

Mødedagene. 

Redaktøren og Sekretæren oppebærer paa Rejser til-, 

svarende Beløb i Diæter. 

s 

:, 
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Konting�nt. 
§ 29.

Medlemskontingentet, der erlægges forud paa den af 

Hovedbestyl'elsen foreskrevne Maade, er: 

for aktive Medlemmer 2 Kr. 25 Øre mdl. 

for passive Medlemmer· 50 Øre mdl. 

Elever er kontingentfri; endvidere er Medlemmer, der 

er afgaaede af Tjenesten med Pension, samt Enker eflel' 

Medlemmer kontingentfri under Forud ætning af, at de, 

resp. deres Ægtefælle, har været Medlem af Foreningen 

fra det Tidspunkt, da de blev berettiget dertil, eller i de 

4 sidste Aar inden Pensioneringen, resp. deres dødelige 

Afgang. 

§ 30.

Foruden det i § 29 nævnte Medlemskontingent ophæ

ves yderligere 25 Øre maanedlig hos hvert aktivt Medlem. 

Di se Beløb henlægges til et Reservefond. Udbyttet af 

Fondets Kapital tillægges Fondet. 

Delegeretmødet disponerer med almindelig Stemme

flerhed over Fondets Midler. Reservefondet administre

res iøvrigt af Hovedbestyrelsen. 

Regnskabs� og Kassevæsen, Revision. 
§ 31.

Regnskabsaaret er det samme som Finansaaret. 

Det ordinære Delegeretmøde vedtager et Budget for 

hvert af de løbende Regnskabsaar,, og ingen Udgifter maa 

afholdes, som ikke er hjemlet herved, medmindre de god

kendes ved en senere Beslutning; indtil Vedtagelsen af 

Budgettet afholdes de løbende Udgifter efter den ved for

rige Aars Budget givne Norm. 

Foreningens Kasserer, der modtager alle Indbetalinger 

og foretager alle Udbetalinger af Foreningens Midler, fører 

Foreningens Hovedregnskab og Regnskab for Reservefon-
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det, medens der af Medlemsbladet og Kredsene føres 

særlige Regnskaher. 

Snarest efter hvert Regnskabsaars Udløb afgiver Kas

sereren og Redaktøren til Hovedbestyrelsen specificeret 

Regnskab i en af Hovedbestyrelsen fastsat Form, hvorefter 

Hovedbestyrelsen affatter en Regnskabsopgørelse, der med 

Bilag tilstilles Revisorerne og efter disses Revi iou, der 

er saavel kritisk som talmæssig, offentliggøres i Med

lemsbladet og fremlægges paa Foreningens Kontor senest 

14 Dage før Delegeretmødets Afholdelse. 

Regnskaberne med Revisorernes eventuelle Udsættelser, 

forelægges derefter Delegeretmødet til Afgørelse og God

kendelse. 

I Hovedbestyrelsens Forretningsorden fastsættes Regler 

for Fremgangsmaaden ved Ind- og Udbetalinger, for An

bringelse af eventuelle Beholdninger samt for eventuel 

Sikkerhedsstillelse for betroede Midler. 

Overgangsbestemmelser. 
§ 32.

De i Henhold til tidligere Love udnævnte Æresmed

lemmers Stilling berøres ikke af nærværende T.ove. 

s 

s 

s 
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VEDTÆGTER 

for 

Jernbaneforeningens Byggefond. 

(Vedtagne paa Delegeretmødet den 14. Juni 1924.) 

§ 1.

Den ifølge Delegeretmødets Beslutning af 26.-27. 

Maj 1923 dertil bestemte Sum henlægges som et Fond der 

bestyres af Jernbaneforeningens Hovedbestyrelse. 

§ 2.

Ved Fondets Midler er det Formaalet at tilvejebringe 

en fast Ejendom som Foreningsbygning eller paa anden 

Maade at sikre Foreningen gode Lokaler for Medlemmerne 

og for Foreningens Administration. 

§ 3.

Fondet forøges med de ved Budgettet dertil fastsatte 

Beløb, ved af dets Formue flydende Renter, ved Gaver o. I. 

§ 4.
Hovedbestyrelsen træffer· Be lutning om Fondets An

vendelse overensstemmende med § 2. 

§ 5.
Beslutning om Ændringer i disse Vedtægter eller om 

Fondets Ophævelse træffes af Delegeretmødet efter de for 

Ændrir;iger af Jernbaneforeningens Love til enhver Tid 

gældende Regler. 
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VEDTÆGTER 

for 

Jernbaneforeningens Reservefond. 

Del ifølge Delegeretmødets Be lutniug af 14. Juni 1931 

ved Lovene § 30 oprettede Reservefond forvalles af Jern

baneforeningens Hovedbestyrelse efter følgende Vedtægter. 

(Vedtaget paa Hovedbestyrelsesmødet den 8. Januar 1932). 

§ 1.

Fondet forøges med det hver Maaned af Foreningen' 

aktive Medlemme1· til dette indbetalte Kontingent med de 

deraf flydende Renter o. I. 

§ 2.

Fondet Indtægter tilstilles Hovedkassereren, som efter 

Hovedbestyrelsens nærmere Be temmelse anbringer Fon

dets Midler enten i Kreditforeningsobligationer, i Statspa

pirer eller i Sparekasser eller Banker, Værdipapirerne 

henholdsvis Sparekasse- eller Bankbeviser forsyne med 

Prohibitivpaategning, hvorefter Reservefondets Ejendele 

kun kan hæves henholdsvis realiseres af to af efternævnte 

af Foreningens Tillidsmænd, nemlig Formanden, Næstfor

manden, Kassereren. 

§ 3.

Jernbaneforeningen· Hovedkas erer fører særligt Regn

skab over Fondets Midler. 

§ 4.

Fondets Regnskaber og Beholdninger revideres af For

eningens Revisorer paa samme Maade ·om Foreningens 

øvrige Regnskaber. 

s 
s 

s 
s 

s 

s 

s 



Opmærksomheden henledes paa, at Forsikrings
foreningen for Tjenestemænd ved Statsbanerne tegner 
Brand-, Tyveri-, Ansvars- og Grundejerforsikringer til Præ
mier ca. 25% lavere, end de kan faas i andre Selskaber, 

Foreningen er en kooperativ Forsikringsafdeling under 
Ledelse af Jernbaneorganisationerne, og Præmien inde
holdes ved Fradrag i Lønnen 2 Gange om Aaret. 

Nærmere Oplysning faas hos Foreningens eller Or
ganisationernes stedlige Tillidsmænd eller ved Henven
delse til Foreningens Kontor Niels Brocksgade 1, Kbhvn.V 
Telefon Central 645. 

Medlemmernes Forsikringer 

indtegnede i 

Det gjensidige Forsikringsselskab "DANMARK" 
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