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Fribefordringsreglement
Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder ved .
Skrivelse af 16. Juni 1925.
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§ 5.
Fripas for enkelte Rejser tilstaaes:
a) Alle ved Banen ansatte, deri indbefattet Daglejere,
der arbejder stadigt i Jernbanens Tjeneste;
bl de ved fremmede Jernbaner og andre Befordringsanstalter ansatte Funktionærer, forsaavidt Gensidighed finder Sted, og Frikort ikke er udvekslede;
c) Toldofficianter, som i Embedsmedfør ledsager ube .
rig"tiget Toldgods, der forsendes med Toget.
d) Haandværkere og Arbejdere, der er beskæftiget ved
Jernbanen, naar de begiver sig fra og til Arbejdsstedet.
Fripas udstedes af Stationsbestyrerne, naar de paagæl.
dende behørigt legitimerer sig. Fripas kan desuden af
Bestyrelsen tilstaaes Skolebørn til Ferierejser.

§ 1.
Ingen maa rejse med Toget uden at være forsynet
med Billet, Frikort eller Fripas. Herfra undtages alene,
foruden de Personer, der gør Tjeneste i Toget:
Regeringens Tilsynsførende i Henhold til Eneretsbevillingens § 17,
Driftsbestyreren,
Stationsforstanderen paa Holstebro Sydbanegaard,
Værkstedsformanden og
Banernesteren.
§ 2.
Frikort udfærdiges af Driftsbestyreren efter nærmere
Ordre fra Bestyrelsen. De er gyldige til Udløbet af det
Driftsaar, hvori de udstedes, og bliver ved dettes Udløb
at tilbagesende.
§ 3.
Fripas kan udstedes enten for en enkelt Rejse eller for
et bestemt Tidsrum. De sidste udstedes af Driftsbestyreren til saadanne Personer, hvis Virksomhed har særlig
Betydning for Banen. De ved Banen ansatte har Ret til
at erholde Fripas for deres skolesøgende Børn til Skolerejser. Fripas skal lyde paa bestemt navngivne Personer
med Angivelse af deres Stilling.
§ 4.
Frikort tilkommer Bestyrelsens samtlige Medlemmer,
de fungerende Revisorer, Driftsbestyrerens Hustru og
Børn, og hvem Bestyrelsen iøvrigt med Ministeriets Tilladelse finder Anledning til at meddele Frikort.
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§ 6.
De ved Banen ansatte erholder til Benyttelse- for Medlemmer af deres Husstand (Hustru, Børn, der har fast
Ophold i Hjemmet, og Tjenestefolk) halvaarli g 2"4 Fripas
gældende for Rejser mellem hvilkesomhelst to af Banens
Stationer. Suppleanter for Bestyrelsesmedlemmer erholder hver 12 Fripas aarlig. Disse Fripas udstedes af Driftsbestyreren.
Paa Skolerejser kan der af Driftsbestyreren efter Andragende een Gang aarlig tilstaaes Børn fra Almueskolen
fri Befordring frem og tilbage paa Banen.
§ 7.
Naar nogen af Banens Personale ansættes, forflyttes
eller afskediges, vil der efter Omstændighederne blive tilstaaet dem Fribefordring paa Jernbanen for dem selv,
deres Familie og deres Bohave.
§ 8.
Ethvert Frikort eller Fripas giver samme Ret til Befordring a'f Rejsegods som en almindelig Billet.
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§ 9.
thvert Fripas, som ikke er udstedt for et bestemt Tidsrum, gælder for Tur og Retur. Det kan kun lyde paa en
Voksen eller to Børn.
§ 10.
I Tilfælde af Mangel paa Plads i Toget maa enhver af
Banens Funktionærer paa Rejser i private Anliggender
staa tilbage for andre Rejsende; dog kan det ikke paalægges dem at stige ud paa Mellemstationerne, naar Rejsen
er begyndt.
§ 11.

Ved hver Maaneds Udgang skal der til Revisionen indsendes en Fortegnelse over de i Maanedens Løb udstedte
Fripas.
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