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Formål 
a. f o I1må l er at samle arusatte henhøl1erude til 

ruallet ved dllllliSk'e prhnatbaner til fæHes arbejde f.or at fremm'e og 
værne økooomiske og :fiagUge ill1l1ieresser samt v'ed alilie med medIem-
mernes s'tilil.1'l1Jg1 foreneliJg'e midiler S0.@e at u1retJfæl1di'glheder, 
som måtte blive begået imod medWemmerne. 

b. stå.r som led i Privatbanefu:nrktionærerrues Forbund, der 
er i: 

1. PI'livaltba[];epersonal1ets Fællesråd, 
2. De s,amvirk,emlie Flagforbund i Danmark. 

Organisationen 
§ 1. 

1. ForeruIDg1en optagler som medlemmer: s,tationsmestre, togførere, mo-
todwere, skirunebusførere, bilførere (der er tjenesltemænd \"ed en 
diansk privatbane), pakmesr1J!1e, tOgIbetjente, rnngler _ og pakhusme-
stre, ranger- og pakhusformænd, trafik,ekSlpedienter, o verp odører, 
statiorusJbe1jOOlte, portører og, porløraspimnter. 

2. Såfremt ,en tjenestemand oV'erglålT til anden tj,enes'teafdelirug, over-
flyttes han! 'til den forening inden lior PrivatbamJefunJktionærernes 
FlolTbullId, hvolraf han i følgle sin tj€llIestestilling bør vær'e med'lem, 

3. Medl'emmer, der :firatræde,r privatba;neI'nes tj,enestle med pens,ion, 
lean forblive i rOflellling'en ,som ekstlraoI'dinæI'e medrlemmelr mod at 
betale et kontingent af 2 kIT. pr. kvartal. Ekstra'OJ:'d[nælre 
mer er berettiglet til at .el1ho]die medlemsbl'adet o,g: har ret til at 
oV'ervære afdelingens' og fore:rlli.IlIgeIls møder, uden s,temmeret. 

Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger bestYI'e1s'en., dier består af 1 formand og 3 
bestyrelsesmedl,emmer samt 1 suppl'eant for hv,ert medrlem. Den væl-
ger selv næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelslesmedlemmerne 
V'ælg,esl ro,r 4 år ad gran!gen. Formanden vælg,es på hVl6r oI'dinær geIlie-
ralforsaml1ng. Af besltyvelslellS medlemmer afgår 1 ener 2 ved hver 
oI'dinær 'geIllernlforslamHrug. Ge!llVaLg ,er til1adt. Dog kan, ingen vælg:es 
ene,r alt være fyldt 6t7 å'r. 

§ 3. 
F1orma,ntden er tillIge m edlem af hovedbestyreLsen af PriV'atbanefunk-
tionæI'el1rues Forburud, medl:em af FæUesudv:alr.@et s'amt Priv:a,tban,eper-
sonaLets, FæUesråd. 

De øvrige medrl,emmer af hovedbestyrells'ensamt suppLeanterne for 
disse væl,g1es af bestyre}sen. 

Formanldlen er korrreSIPonderende og ordførende fOT besltyrelsoo, han 
opbeV'arer :foreningens arkiv og DnV'entar. 

Horuorar til fOTIIlalIlden og k'assel1e1Ten fastsættes af gleneralfo,rsam-
linJgen. 

§ 4. 
BestYI'eIslen har at Iede forendnlg1ens virksomhed i overensstemmelse 

med dens love og lovHg V'edta,gne genemlfo.rsamlingsbes1lutnJinger. 

Regnskabet 
§ 5. 

KasSelTeI'en fører forrendlng.ens l' egruskab. Han fører en lcaslslebog o,g en 
hoV'edibog\. I lcaslSeborgen s:lcal han, nøjagtig indføre eruhver dndtægt og 

ucLgj,ft med vedføjelse af den dato, en illJldtægt er modtag'et ener en ud-
gift er afholdt. 

Regnskabså ret er kaltenJderåret. Ved aNe besiyTe!'s'esmødelr skal kas-
sereren medbringe og spal1ekalsSlebøgerne samt hvad andet, der 
k,a,n tjene bestyæl:sen til oplysnin:g reg\nskabet V'ecLrørenlde. 
a. Ing1en regtning udbetalles uden at være anvist af formanden. 
b. F10æniIllgtens midll,er anbri'llIges i et af bestYI'elisen godkeIlldt pen,ge-

institut således, alt intet beløb kan hæves uden efter Tekvisiiion 
(fuldmagt) flTa fOT'eninlgenls formand. 

c, AHe til fOI'e,nin,g'en, indkomne penge skal kasls,el1eren straks indsætte 
i banlklen (spoareka,slsleln)., dog er det k'aoStS,ereI'en tilladt at hav'e en kas-
sebeholdning på høj 'st 100 lcro'llleIT. 

d, De'r føres særskilt regnslleab over res1ervefondems' og hjælpefondens 
midLer. 

Revisionen 
§ 6. 

Til at revideve. foændrnlglens r egnskab væ1g'er generalforsamlingen 2 1'e-
visoreIT ogl 2 supplieanter. Disse væLg1eS for 4 år a,d gangen, dog såIedes, 
at dier efter 2 åns f'Orløb ,afg'ålr en og devefter en hvert andet år. 

Gen,v'alg af iI"e'Vis'OTeIr er tiIladt. 
aJ. Det aJislutted'e rlegtnlsik'ab med status ,skal tilstilles revi'sorerne til re-

vision sleIllest 1. marts. 
b. Der føTlesen peSialnlOelilste; denne skal følge vegnskoabet både i bla-

det og på 
c, Ved Teg.IlIstlcabets Jir,emil,æg\g.lel:se til revDsdon skal kass'e'- og hovedbog 

m ed:føl'ge, Ugesomalle ind- og udbetalinger i origdnaI slamt spare-
kaJssebøg'erne. Senest 15. marts tilhageLeV'erer I'evisO're:rne regnska-
bet til besltyre}sle!lJs' fOTm,and med :fhrn,ødne bemærkniniger og under-
skireV'et 'af beglge 'revilsorerne. 

d. Det æv,iderede regnskab 'SIkai i'llldrY'klces i »DanlSk Privatbaneblad« 
sen,esn 14 d'alg1e fø,r den ordtinæl1e gelller'alforsam') ing. 

Kontingentet 
§ 7. 

KontiIllg>enbet 'er 6 kr. 20 ølI'e pr, månled, 60 øre til 1'eserv'efonden og 20 
øre til hjælpefo,nden; diet ,erlæggles fOIrud og ilndsendes til kaslsereren 
den 15. i hver mån'ed, dog undta.g,es afdeliJnger på inJdJtilTI 5 medilemmer, 
der indsender ·till k,assereven i kVlartalets' sidste målned. 

Står 'en afdeli?:lJg ,tH 'restance udoV'er 2 må;ruedJer efter f'Orfaldsdagen, 
tiIlSkriV'esl afdrel'inlgen. Er beløbet ikk'e ilndJbetalt senlest 3 måneder ener 
:fh rfaLdsdagen, slettes medIemm erne og 'skal for atter at blive optag'2t 
beta'l'e d et resterende beløb. 

Med bladet 
§ 8. 

»Dansk P:rivatbaneblad« er foren.ing,ens medlemsblad. 

Generalforsamlingen 
§ 9. 

GerueraIforsamUnglen 'er fOI'enl1ng'ellJs højeste mY'llJdi,ghed. 
Den S'ammienkaldes af deleger'ede :fim de forskelJ!ige afdeHngler. De 

deloeglerede vællges ved 'sk'riftUg aæstemn1ing bltandt afdelingens s'amtldg1e 
medlliemmer. 
a. HV'er afdeliIllg s'ender en deloegie'ret; dog har den, iliov at sende en 

de'legeret fo,r h\"er påbegy'ndt i5 mecHemmer. Hv'er de1eg,eret ha'!' 
kun en stemme. Bestyrelsen ha:r ,altid sæde på genemlfors'amlingen, 



men har ilkke stemmeDet m ed hemsyn til godkendleIs'e af vi,rksom-
heden og regruskabet. 

b. Ethvert i fo renlingen stå'ende medIem ha!r ret at overvære g€-
o@ har tal,e- og forslagSDet, men ikkie s,temmeæt. 

c. På afgøres alt ved simpel stemmefIie.rhed; dog 
kan der i vigltig'e slag'er forlalDJges skriftli.g afstemnling. 

d . flormanden ska[1 på den oDdinære generalforsamling aflæggie beret-
ning om, fo·reninlglens' vkkisomhed. 

e. Forslag, dier ønlskes behanldh:lde på den å,rlig'e 'genler>alforsamling, 
må vær,e indsendt til formainden s,enest 1. marts,. 

f. Dagis'oDden: for 'generalfors amling1en samt de indkomnle fo'rslag be-
kendtgøres i »DClJns!k Priv'atbanebJ,ad« senest H dag'e fØT g'eneroal-
forsamIinigeru. 

g. l,edes af 2 af denne Vla:Lgte dLri'genter. 
h. GeneralforsaimHngen afholldeS' 'aIttd :Stamme sted og dagen før Pri-

vClJtbClJntefunlktionæDeT,neS Fm'bunds deliegeretmødle. 

Ekstraordinær generalforsamling 
§ 10. 

EkstmoI'dinær g'eneralfo'I"S'amHntg afhoLdes, når bestYI'ellsen, finder det 
nødlvendli,gt,el:ber når mi'llIdst V6 af for,eningens medlemmer sk'riftlig 
fI'emstætter anmodning derom. 

Landsafstemning 
§ 11. 

LClJndsiafs,bemm-ing karu fOI'etagleSl, når bestyrelsen mener det nødvendligt. 
a. Lands'af'sltlemntiontg1en' ,er hemmeHg og fOI'eg1år afdleHlngsvis'. AfdeHngs-

formændlene ,er ansvarligie for at indsende s:temrnesedIeTne til for-
man·dlen inden f O'l" den ,af bestyælls'en fas'tsatte tidsfrist. 

b. Trykte ISlt,emmesledJIer og dertil hørendle konvolutlleT udsendes ad' 
fo'rmandJen til de afdelinger efter dlisls,es medl'emstal. 

Diæter 

§ 12. 
Der tills:tås bestyrel,sens medlemmer og deleg,eædle diæter fo'r r·ejser 
forenin,genlS 40 kr. pT. dag. 

Love for afdelingerne 
§ 1. 

'I1rafikperSlO[lJaliet ved hver bane dIannel' en af.deling. Den vælg'eT en a,f-
dlellinlgsforlmand g,amtt eln ,supplieant for delllne, dog halr afdeUnlg,er med 
ov,er 5.0 Jnedl'emmer ret til: at V1æl:ge 2 af<delings.formændl, hvoraf den 
ene af og blla'ndt stJationspers'O[lJalet, den anden af og bl'andt det 
kørende personalIe; den æ,ldslDe valgte fungeI'er Isom kassler,elr. Vallget 
gJæLder for 2 år 'ad gangen. MedllemmeDne e r p1ig1Ji,ge ClJt modtage valg, 
dog irkke genva'lg, nålr ikke sæI'li'g'e 'grulllde ta'Jer f Dr ;Eritargel,se. Diss,e 
grunldJe undeDsø,g:'es' aof fO'I'ening:eoo bestyreLse, der talger den endelige 
beSllutninlg. AfdellinJgsofoDmanden Vled skriftlig afstemning brandt 
afidellinlg'elng. samtLi,g,e medlllemmer umiddelbart efter orodi-
nææ ,generalfor's'a'mlin,g. Reswtaltet ,aifafdeltngsformanldsv'a'Lglet medde-
les ti'l fOI'enoinJglens fODmand senest 1. juli. 

Afdelingls1'ornnandlen modtalger og indS'ellldter kDnting'ente:t Hl kasse-
reI'eru. 

. -
A.Ji.e va,lg, af anldre tiHLdlsmænd indien for aMeHtngen ,actlgøres også ",ed 

skrtiftHg afstemruiJng NandIt samtJlIigle medIemmer, eV1enJtuelt inden for 
den: ,enkelte glruppe tJenestemænd, va:lgJe:t vedrører. 

Lndbetalionglen af kontingentet til afdleLiongJsfOJI'manden sok,er på den af 
af\del:ingen V1edttrugne indbetal,ing'småde. 

Afdel:ingsfoI'manden mråefter bedste evne søge at medllem-
m ermeso og ,afdelirrgellls' UClJrv. Han ,er sel:vskI'even delegerlet til 
gJelliSl g€[lJera:llo'I"samliintg .. 

Intet medllem kan stå till I'es'tanCle udover 1 måned. Betales restancen 
efter 'SlkrifUIi,g henstiUinlg' fra afdel,inglsforma,nden, 's,J.ettes vedkom-

mende af ,afdeltiJnJg'enl, og meddeilielse heDom tILstilles fo ænångens for-
mand. 

Bt sådarrt slettet medl'em skal fol!' aJtter at blive genDptaget betale 
de tiL genoptageJ,sesda,gen påløbende Testalllcer. 

§ 2. 

VedsrtørI'e lafdel1ngleI1, eller hvor 'medLemmeI1ne finder det nødvendigt 
af herusyn til afdelinlg1ens ta,rv, ka'rr der forudenafdeLing'sfoI'ffianden, 
der da er Iselv:SlkTeven fOlDmand, en bestyrelse, hvis størrelse 
hv,ev 'elllk,elt ,aifdeliinlg Slelv bestemmeI', dog skal mindretallene (de f 011'-
slkellige Igrupper tjrenestemællld) halve en pass'ende repræs'entation. 

§ 3. 
AfdlelJirrlJgsro.I'ffiIanden indk,alder tilafdeLirrgsmøde, så ofte hatn finder 
det lllJødV1end1gft, dOlg slka,1 han 'a'ltid inrdvaI'slle til møde, når viigitigere 
roI'lhairrdllinger med banlelstyrel's,en fores'tår, idet der sk'al giv,es m edlem-
mer,llIe l,ejli,gibJed til la,t ta,ge sltilHn!g tiJ. alle vigltigeI'e spøng=ål, før 'end 
:t)orhtandlinlg'erne derom af!siIIUlttes. Lig'eLedes er afdcling:slflorm1allldlen pUg-
ti:g 'tH :at søng"e foOr, at f'ra såvel fOI'bundet ,gom forenlim,gsrbelstyæIs,en 

meddelel'Sler og cirkuLærer kOlmmer tJH medJlemmernes kend,-
skab. 

AfdJeldlllgstbestYlI"elslen (lafdelingsformanden) kan lade foretage uraf-
stemning'" når dette findes nødvendi'g,t. 

Enhver afdelii,ng stka:L ved sine møder føI'een forhandlingsprortoko1. 
Inglen D€lg,nJstklalbs'- eliler fOI'htanldliiontgspl'otokol (selv udgåede) må bort-

fjoermles, men skal tillitge med :indgåede skriveLsIer, der kan bet yd-
ninlgl foOr seneI'e 'aI'bej der e lLer forhtalrlJdJiing,er afdeHJlJg'en vedrør,entdoe, 
ordnes og opbevClJres af afdelingsToI'ffiandJen o.g ved nyt valig afLeveres 
titl ,ef,terfØllg,erenl. 

TryklS'algler fåsl 'Ved ,rekw's,ition til fO'I'enliontgens kass'eær. 

§ 4. 

Skulle noget medlem i uden for tj,enesnen gøre Slig 'skY'ldi'g i så-
dam'llle fOlrhold\ der nedbryder den fnv standen nødvendli,ge agJte:Lse, el-
Ler Olm ,noglen føler Slig fo.rur,ettet af over-, sitde_ ,eller underordnede, 
da undersøger og pådømmel' vedlk,ommende afdeling det 'llIævnte for-
hold ener om det filrlJdEls nødvendIg,t, afgiver en skrHltlitg indberetning 
med ane ti'L sa'gen høI'ende oplY'SlIllinger tn foreningenis bes'tyrelsie, som 
da afs.itg'er slin: kendeilise. 

Således sa,ger kan , om l1Joglen af parteI'ne 0nlSker det, 
inda,nk,es for DnænitrlJg'ens g'eneraUorsamlil1Jg, (der er sidste install1Js). 

§ 5. 
AIr!: Vledrøl'endle afdeliingen eUer fODeningen i det hele taglet, såSlOm m ø-
dter, gerlJera'Lf'O'nsamling'er og lignende, e r afdeHngsformanden pJigtig 
at bel<"""""",, lo, i tid. / ' 



§ 6. 

Alle forhandl'j,ng,er med banestyrelsen føres 
de gældende for'handlintg·slvegl'er. 

§ 7. 
AfdeliIlJgerne har ret til for deTes l,ok,aI.e virksomhed at ved,ua,ge og be-
nytte særlige som dog ikke må væDe i strid med nær-
værende og sktal godkendes af foreningeIlis bestyreltse. 

§8. 
Forandringer i diss'e love klan kun fovetages, når 2/ 3 af de på general-
forsamHng'eIlJ mødte og· bestyrelsesmedlemmer stiemmer 
derfor. 

SåLedes vedtaget på geneDa!iovsamlmtgen r ALborg den 25. april 1931 
med ænJdringer fra efterføLgende g:enemlfovsamlm.lg.er s'enes:t i Kolding 
den 13·. maj 1961. 

Vedtægter for arbejdsløshedskassen 
Fonnål 

Arbtejds'l'øshedtskalS'slen har nU form·M at sikI1e sine medl,emmer under-
støtte1Sie i tilfæLde af arbejds'1øshed, der iktkeer begrundJet v,ed de i 
denne vedtægtsi§ 30mmeldte årsager. 

Dagpengenes størrelse og varighed 
§ 1. 

Famiilieforsør,gere 3 kr. pr. dag + 50 øre Olm da,g·en pr. barn. Ikke-
f,amiltileforsøDgere 1 k 'r. 50 øre pr. dag. 

Ingen har ret tB unde:rstøttel'se i mere end 1000 dJalge inden fo,r et 
tidsrum af 12 på Mnanden: føLgende måneder ,elIter indtil undersltøttel-
sBsDetten er oprnået inden for et ,andet fags arbej ds!Iøshedskalsse. 

In!tet medilJem kan oppebære undeDstøtJtelse i mer·e end 3 å'r. 

Udbetaling af understøttelse 
§ 2. 

al. Tid og sted for udlbetaliin!g alf understøttelise :Ila!svsættes af afde-
l.:i:IlJgsTormænldten,e i de afdeLinger, der har ,a'vbejds:løs,e medlemmer. 

b . Medlemmer, der overgår tit! et andet fag og denned skifter bopæl, 
kan få unders!tøttelsen uiClJbet'alit Igennem vedkommende fa gs kasserer. 

c. UJlJders:tø'ttelserJJ tlJdbetaLe's ug!evi's, og !afdeliltlJgsformændene og de 
tilflyttede f'ags kas'serere måI1ekvrrere det dertil nød'V'en!dige beløb 
fva :Ilo!rentinlg,skta'ss!ereren. 

dl. Alfdelill'glSlformæll1JClJe!l1le kan fastsætte kontrol tider for arbejdsløs.e 
medlemmer, der oppebærer uTIldeI1s!tø'tteLs'e ·efter di!Ssle vedtægter. 

A,rbejds:løs!e medl'emmer, der ·er o·verflyHet tH andr'e fag, men .altli-
oppebærer understøtteIse af Tr.afi'ktpers:o'fiaJl.oets' Foreninlg, er 

under1ktalstet de -and'r1e fag,s kontrolbestemm'elser. 

Undtagelsesbestemmelser 
§ 3. 

Arbejdsll.østheds!kalss!en yder ikke UI!lIderstøtteIs,e: 
a . Tilo medl1emmer, der iktke 1 mindst 12 m,ålneder hal' været medlem-

m,er aJ foreninglen. 

b. Til medLemmer, hvis avbejdsløsihed er foråI1s'a,g1el!; Vled sygdom og 
'arbejdsudygtighed. 

c. medlemm,eI1, hVlis: arbejds,løshed hidrøI1er fra, .at de har fOIr,ladt 
'ClIerles aI1bejde eLLer må .anls'es fOlrskyidt ved oVeI1dreven nl)"deLse af 
berus!ende drikke eUer Vled ufor'drageUg'hed over foor arbejdsgiverne 
elller aI1bejdstkammera,ter ener ved uUlbørl'ig adfærd. 

d. TtU medilemmeI1, der ikke ,elLer vil modtage arbejde. 
e. Til medl,emmer, der oppebærer pension. 
f. Under strejke o.g lock-out tit! personer, der omfattes af samme. 

I 
§ 4. 

Et medlem, som har modtaget \[berevUget understøttelse, er pligltig at 
tiLbaglebetalie 'Slam·me. , 

Den ti:1HidsmaI1ld, delr ha,1r udbetaling, er pligtig 
til at tilbaglebeitale det roald e beløb. 

A:Edelinigen, der ha:r VlaJgt atfdeLingsformanden, ståtr som ,garant for, 
at beløbet uopholdelig til foreningens ka!sSie!1er. 

§ 5. 
vedrøreLnJde fO'rtoJmingen oganvend,el!steill af foranstå-

ende bes,teIllffi!eLser af,gøreS' alf fo. t eniintgens besty.relse og kan ikke ind-
bringes for domsto,lene. Bestyrelsensaif,gøI1elSle kan kun omstødes af en 
geDiemtlfoo·rsamling,. -\ 
SåLedes vedtaget på generalfors tlmlin,gen i OdeltlJSoe den 23. april 1927. 

I· 

Vedtægter for hjælpefonden 
Fonnål 

HjæLpefondens fOlrmM er at y;de hjæLp under sygdom og ved forsør-
g,erens død, når :fbnden efter bestYI1e1s'ens skøn under hensyn til de 
nedenfor a.ngivne reg,l'er formentes at burde træde tiJ. 

I 

§ li. 
Berettigede til at nyde hjælp af fonden er: 

a. Medlemmer 'I1ra:fikperslOil1Jalets F'orening, di'sses hustruer og ufor-
søI'gede børn. efier bestemmelserne i § 2. 

b. Forhenværende medl!emmer af TmfikpersonaLets· Forening, som er 
fr8!trådt joembaJlJeme,s tjoeLnJeste med pension, og som mindst 3 år 
f,orinden var 'ener fra ansæ!:tte1sesda,gen halvde væve,t medlem af 
TraftikpersoruatLets FODenillIg samt pensioneI'ede enker efter 
I.emmer af fooonmg,en. 

§ 2. 
F'o'r .atkunLnJe nyde hjælp fOI1dves: 

at vedkommende har vær,et medLem af Tra.fi!kpersona'lens Fo·rening 
miil1JdJst 1 år el'l,er fraanisætteI.sle,sdagen. 

at han ved tat1J1Jest godtgør ,eNer på tro og love en erklæring om 
at kunne afho1de de på,gæLdende udgrftev uden at sætte s,Lg 

i gæld. 
Efter ail1Js'Ølg1ltlJirug" ,oom indsendes tU foreninlg,eLnJS bestyr'eLse, yder 

den il føllgerude tiJ,fældJe: 
a. Ti:! supplerin1g af betal:iiIllg fo!I' ,sall1!a!torioe- og s'y'gtehuSQphold og tH 

eventuelt ophold på pliejehjem, nå!r det af 
,sy.gleka'ssen ydede beløb i'ktke ·er tHstræ'kkeHglt. 



b. TIl anskaUelse af den i a!IJJlednJi.ng a·f sådant ophold 
. 

c. Til styrk'ende og diætetisk forplejnJinlg i hj emmet, når det "ned ' læ-
geattest godtgøres at være nødvendilgt for sygdommerus hensig'ts-
mæs'sig,e behandling. \ 

di. I tilfælde ,af hrust'mens sygdom til f,remmed hjælp i hustet, eller til 
børntenes 'anbringielsIe ,i pllejehjem,lliå'r det ved ,lægeattest godtgøres, 
at sygdommen såd\lnt. Udgifterne af denne bestka,ffen-
hedi skau, dJesuden IgodJtg0Tesl v'ed e rkillæring fra den eller de person.er, 
der har ydet a1S'sistancem \1 

ForIenilllgteIls bestyrelse er bemyndig,et tH at yde under-
støttelsle, for så vidt fondens midller tjHader det, ialndre tilfælde og på 
andien måde end bestem.t under punkterne al, b, c og d, nå'r der ef.teT en 
a,f bestyrelsen foretagen undersøgelJge "ni'ser s ilg 'at vær,e en i 
begrundet trang -til stede. 

BegJærinlg om undJersltøttelsle til) IUlu,es forenin.gens bestyrelse og 
fremsendes af afdelinlgsformanden. : 

§ 
Til pens'ione'r'ede medLemm,eI' (s § 1, punkt b) samt pensionlerede 

enker efter medlemmer af foreninge\1; kan der i trangs tilfælde ydes 
mindre UJl1Jderstøttel!Sler, for 's'å vildt die af i dette 

bevilg!ede tHl:adetl, det. må. skyldtesl 
sVllIg,ehghed, aldeI'dom ,eller nnge ,l mdJtægt l forhold hl "nedkommendes 
fOtrsørg'erpH.gt1; for hustru og børn under 18 år. UndJerstøttellseru, der ikke 
kan. overstig:e '50 kr., må iklke y.des samme person mere end i alt 3 ganlge, 

I 

4. 
tiQ "nedkommendes tra,ng, bør der ta,ges, hensYIl1 tH, om han 

har få,et understøttelse <;lI fonden, ogr om han i sY'gdomstilfælde 
har slikæt siJg på sædV'llInUg måde. 

Bestyr,eIslens bestlutndnJg'er i alt!le s'ager v'edrørende tHståelsle af UIl1-
der.støttel,se ,er ,endeld:g 

§ 5. 
Ti1 understøttelser, som ydes( i henhold tH § 1, purukt a" tilveje-

bringes mid[,erne vedi tlHstkud fTa for.enintg,skassen (20 ør,e pr., medlem 
p'r . måned) a:g ved eV'enltuelle g aVler" dog' ikke fra allIsatte, dea' haT ad-
ga,ng ti!), men ikke 'er med,lemmer ;:cl Trafikpers'onalets Foænlingl. 

TIl undenstøtiels'er i henhold til § 1, pUIllkt b, beviLger g'eneralfoT-
samlingen midlel) af Dorenling,skassen, der dog ,ikke må 1000 
kroner å'rUg. I 

§ ,6. 
HjælpeJlondten ,administreI'les af foreningen s bestyrelse, hvis samrt;-

Ugle medLemm,er €T 'soltidarisk ,ansrva'I'ltrge for anvendelsen ad' dens, midile r. 
Regnskabet en gang' årlig sammen med forenJi.ngens 

I 

Revi,slioruen f.oretagesl af d e ti'l T1evisl'oll1., ,af forening.ens r.egnskab vailg-
te revisorer. \ 

Regnskabet ska:l indeholde oply'sninlg om, hvem der haa: erholdt 
hjæLp af fonden. I, 

Nærværende, vedtægter har gyIdi'ghed fra 1. ma1 19'27, 

SMedes v,edtaget på i Odense denl 2:3. april W27. 
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