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Organisationens Betydning' 
for 

Lokomotivpersonalet. 
Efter med Interesse og. Eftertanke at 

have gennemlæst Hr. Holst Jørgensens 
Artikel i sidste Numer af dette Blad, 
har jeg faaet den Opfattelse, at Hr. Jør-
gensen formener, at min i det foregaaende 
Numer af Bladet forfattede Artikel skal 
være en Agitation for en eller anden 
U nderstøttelsesform for Medlemmerne. 
Ingenlunde har dette min Tanke; 
men derimod at gøre alle udenforstaaende 
Ansatte opmærksomme pall. de Fordele, 
der kunne høstes, naar vi alle staar tæt 
sluttede i vor Forening. Ved at drage 
en Sammenligning mellem de bestaaonde 
Fagorganisationer og vor Forening har 
jeg søgt sall.' kortfattet som muligt at 
drage de Fejl og Mangler frem, som 
i sall. høj Grad virker hæmmende for os. 
Det er jo beklageligt at se og høre Folk, 
som før deres Indtrædelse i Statens 
Tjeneste har hørt til den Kategori af 
Mennesker, som pall. Arbejdspladserne 
har talt højest om de uheldige Forhold 
og ivret stærkt for Forbedringer samt 
lovprist deres faglige Forening, for, ssa-
snart de indtraadte i vor ganske vist 
noget mere sikre Levevej i Sammenlig-
ning med de private Arbejderes, at be-
t ragte Staten som en Art }'orsørgelses-
anstalt uden at tænke pall. Dagen i 
Morgen og kun lade deres Kolleger 
arbejde for sall. ogsaa at nyde Fordele, 
men ingen Gavn yde. 

Jeg vil ikke opholde mig ved Hoved-
indholdet af Hr. Jørgensens Artikel, nem-
lig de forskellige Hjælpekasser, men 
derimod maa jeg gøre en Bemærkning 
med Hensyn til Afdelingskassernes For-
andring til Hjælpekasaer. Et Raad i 
Tide. Lad os foreløbig stille denne Sag 
i Bero til bedre Tider; thi det er ikke 
heldigt at sætte Taget pas et Hus, før 

1. April 1903. 

Murene er rejst, hvilket vi vist alle sall. 
godt kender. - Men larl os først faa 
den fornødne Enighed. H. 

Det nordiske F orbundsstyrelses-
made den 12. Marts 1903 

paa Nyt Landmandshotel i København. 

Til Stede pall. dette Møde var samt-
lige Bestyrelsesmedlemmer indenfor Det 
nordiske Forbund. 

Præsidenten , Hr. Orre, Gøteborg, bød 
Velkommen og ' in ledede derpall. For-
handlingerne ved at lade oplæse Opfor-
dringen fra den danske Afdelingssty- ' 
relse til PræsidentilD om at sammenkalde 
hele Bestyrelsen, og forespurgte derpall. 
de enkelte Afdelinger om, hvorledes disse 
stillede sig med Heusyn til Stemmelig-
hed, da der jo fra det Land, hvor Præsi-
denten hørte hjemme, vilde blive 6 Stem-
mer imod 5 fra hvert af de øvrige 
Lande, samt foreslog, at Præsidenten 
ingen Stemmeret skulde have. 

Valdemar Hansen foreslog, at i Til-
fælde af Stemmelighed burde Præsiden-
tens Votum være det afgørende. 

Riogdal (svensk) sluttede sig hertil. 
PræsideIl;ten satte Hansens Forslag 

under Afstemning. 
Dette vedtoges. 
Derpaa. gik over til at 

forespørge j' hvad det egentlig var, at 
man bebrejdede ham fra Danmark. 

V. Hansen udtalte, at Meningen med 
Mødet her var at komme til en For-
staaelse, og fremhævede, at havde Præsi-
denten pall. den Opfordring, han modtog 

. fra Danmark eller rettere fra den danske 
Afdelingsstyrelse i Forbundet straks efter 
at denne havd{l konstitueret sig, indkaldt 
til et Bestyrelsesmøde, da havde der 
slet ingen Tale blevet om Splittelse, og 
den danske Forbundsstyrelse saavel som 
Præsidenten havde været fri for mange 
Bebrejdelser. 

3. Aargang. 

Præsidenten, Hr. Orre, udtalte, at 
han aldeles havde misforstaaet Situa-
tionen og bad meget undskylde herfor. 

. Sekretæren oplyste, at vi herhjemme 
var noget anderledes stillet end f. Eks. 
i Sverrig, idet der i Sverrig og Norge 
var mange selvstændige Foreninger, som 
direkte stod under Forbundet, og som 
altsall. ved deres ya,lgte Delegerede eller 
Forbundsstyrelsesmedlemmer baade havde 
Forbunds- og Hovedbestyrelse. Derimod 
var det ikke saaledes hos os, idet der 
var baade Forbundsstyrelse og Hoved-
bestyrelse af forskellige Personer, hvilket 
var meget uheldigt. Hovedbestyrelsen 
burde tillige danne Forbundsstyrelsen. 
Taleren henvendte sig derpall. til Hr. 
Ringdal som den der havde skrevet en 
Artikel i Lokomotivmanna- och Maskinist-
Tidning for Marts d. A. og tilbageviste 
Hr. R.s Angreb som ubeføjede, idet den 
danske Afdeling aldeles ikke havde be-
brejdet den svenske Afdeling noget som 
helst, men udelukkende henholdt sig til 
Præsidenten som den, vi skulde henvende 
os til, men vilde forøvrigt haabe, at 
vi i Dag maatte komme til en god For-
staaelse, saaledes at vi for Fremtiden 
maatte faa noget' mere Udbytte af For-
bundet. Taleren spurgte Hr. Orre, af 
hvilken Grund Forbundslovene ikke var 
udsendt. 

Ringdal fremhævede, at det absolut 
maatte være en Misforstaaelse, naar 
Præsidenten ikke havde forstaaet Skrivel-
sen saaledes, at han havde indkaldt til 
Bestyrelsesmøde. 

Præsidenten mente ikke, at han var 
berettiget til at udsende Love, før disse 
var bestilt. 

V. Hansen vilde bestemt hævde, at 
Prællidenten baade skulde udsende Lovene 
og selv tage Initiativ til at sammenkalde 
til Bestyrelsesmøder. 

Ringdal sluttede sig til Sekretæren 
angaaende Bestyrelsesforholdene i de 
respektive Lande og kom forøvrigt ind 
pall. en fuldstændig Redegørelse af den 
svenske Afdelings Arbejde og slntted 



med at beklage den Stilling, vi var 
kommen i til hinanden, og spurgte, 
hvori egentlig Uoverensstemmelsen bestod. 

V. H'ansen: Mine Herrer! N aar der 
fra den dan ske Afdelings Side er anbe-
falot et Møde af Forbundsstyrelsen, skal 
jeg herved tillade mig nærmere at for-
klare Grunden. Det er vel ikke vore 
udenlandske Kolleger ubekendt, at der 
tildels er oparbejdet en Stemning eller 
Uvillie imod Forbundet - eller li' or-
bundsstyrelsen, og Grunden skal jeg søge 
at forklare . - Vi afholdt en Kongres 
her i Danmark i 1901. Paa denne 
Kongres blev vedtaget Punkter eller 
Forslag, som det efter vore Begreber -
og forøvrigt efter hele den åanske Af-
delings - var Meningen skulde udføres, 
for saa vidt de kunde lade sig gennem-
føre. Der er imidlertid intet foretaget, 
og derigennem er Utilfredsheden kommen. 
Vi i Forbundsstyrelsen i Danmark har 
ventet Love og bestemt Plan, hvor-
efter vi skulde arbejde. Denne Plan er 
udebleven, og vor Præsident har været 
tavs overfor vore Anmoduinger. Enten 
misforstaar vi vor Stilling som Forbunds-
styreise eller ogsaa vM vor Præsident, 
Hr. Orre, ikke hvilke Pligter, der paa-
hviler ham. Hr.Orre er Hovedet i For-
bundet, og han har at tildele os de 
Planer, som vi skal gaa efter. Nu stun-
der vi til en Generalforsamling i dansk 
Afdeling, og der skal Forbunrlsstyrelsen 
aflægge Regnskab for sit Arbejde ; det 
kan vi imidlertid ikke, da vi intet Ar-
bejde har modtaget og intet har udrettet, 
og vi vil paa Generalforsamlingen være 
udsat for en baard Kritik og mulig en 
Sprængning af Forbundet. Derfor haaber 
jeg, mine Herrer, at De har forstaaet 
mig og er 'villig til at svare og søge at 
forhandle, saaledes at vi kan aflægge en 
Beretning paa Generalforsamlingen i 
D. L. og L. F. i Fredericia den 19. 
Marts, saaledes at vi efter Svar 
enten kan anbefale en Fortsættelse af 
Forbundet eller ogsaa en Udmeldelse. 
Vær overbevist om, at vi til enhver Tid 
er rede til at svare og handle saaledes, 
at det efter vor Formening kan blive 
til Gayn for den danske Afdeling og 
for vort store Forbund i sin Helhed. 
Haabende at de ærede Kolleger og vor 
ærede Præsident i Særdeleshed har for-
staaet mig, udbeder vi os et Svar paa 
de stillede Forespørgsler, for derigennem 
at kunne svare vore Kolleger i hele 
Danmark. 

Hemberg (svensk) fremhævede, at 
Medlemmerne i Danmark og Norge var 
meget bedre organiserede end Svenskerne 
og foreslog, at der afholdtes Bestyrelses-
møde en Gang hvert Halvaar, forsaavidt 
der var Sager at drøfte. 

Hedin (svensk) var blevet meget ilde 
birørt ved at høre, at det li'orbund, som 

vi alle satte saa højt, stod Fare for at 
opløses. Han vilde paa det mest ind-
trængende opfordre til at komme til en 
Forstaaelse. 

Paulsen (norsk) sluttede sig til den 
sidste Taler, men kunde ikke gaa med 
til Hr. Hembergs Forslag. 

Ringdal (svensk) meget den 
Misstemning, der i Danmark havde gjort 
sig gældende imod Forbundet og er-
klærede, at han havde faaet en hel anden 
Opfattelse af Sagen nu, end hall. havde 
haft for nogen Tid siden, han kunde 
slutte sig til Hr. Hembergs Forslag. 

Sekretæren kunde ligeledes slutte sig 
til FMslage t. 

Dette vedtoges. 
Præsidenten beklagede endnu en Gang 

sin Misforstaaelse og bad meget und-
skylde, da han ikke havde været sig 
bevidst at have gjort noget galt. 

Den danske Forbundsstyrelse fore-
lagde følgende Resolution, som vedtoges 
enstemmigt: 

Da der paa det samlede Forbunds-
styrelsesmøde den 12. Marts 1903 i 
Køl.Jenhavn er blevet udjævnet for-
skellige Misforstaaelser, og da der fra 
alle de interesseredes Side er givet 
Tilsagn om et bedre og kr!l.ftigere 
Samarbejde for Fremtiden, udtaler den 
danske Forbundsstyrelse sit Haab om, 
at den MisfornøjelBe, der har gjort sig 
gældende imod Forbundet, derfor 
ophøre eller mildnes. 

V. Hansen ønskede, at vi ifølge vort 
tidligere Forlangende maatte faa tilsendt 
1 Eksemplar af det svenske Blad til hvert 
Bestyrelsesmedlem, for at vi kunde følge 
med og se, h vad der foregik i de andre 
Lande. 

Hr.Orre lovede at sende . disse og 
vilde henlede .Medlemmernes Opmærk-
somhed paa, at der snart skulde udpeges 
en Forbundspræsident, da hans Funk-
tionstid snart var udløben. 

Dette toges til Efterretning. 
S. C. Petersen spurgte, hvorledes vi 

skulde forholde os med Fælleskassen. 
Ringdal hævdede, at der ingen Fælles-

kasse "ar paabudt ifølge Lovene, og at 
hvert Land bestyrede og var ansvarlig 
for de respektive Kasser eller Midler. 

S"enson (norsk) hævdede det samme. 
Ringdal gjorde udførligt Rede for, 

hvorledes Svenskerne anvendte deres 
Forbundsmidler . 

Præsidenten forelagde Tid og Sted 
for næste Kongres. 

Ringdal indbød paa den svenske For-
bundsstyrelses Vegne til Kongres i Stock-
holm. Tiden vilde blive nærmere 
bestemt. 

Præsidenten sluttede Mødet med en 
Tak til alle Medlemmerne, specielt de 

danske, for den beherskede og Fordrage-
lighedens Tone, der helt igennem havde 
præget Forhandlingerne. 

Sekretæren takkede de svenske og 
norske Kolleger for, at de saa hurtigt 
havde efterkommet vor sidste Indbydelse, 
og udtalte sit Haab om, at den Mis-
stemning, der saalænge havde gjort sig 
gældende imod Forbundet, snart vilde 
fortage sig nu, da vi var blevne enige 
om et bedre Samarbejde. 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

NB. Med Hensyn til de svenske og 
norske U dtalelser garanteres ikke for 
korrekt Gengivelse, men for P o i n t e t 
indestaas. H. C hristiansen. 

Oversigt 
over 

Generalforsamlingen i 
:Fredericia 

den 19de Marts 1903. 

Formanden aabnede Generalforsam-
lingen KJ. 10,30 Fm. og foreslog Lokf. 
L. Maoritzen til Dirigent. Dette vedtoges 
enstemmigt. 

Dirigenten lod foretage Prøvelse af 
de Delegeredes Mandater. Det viste sig, 
at der var mødt 48 Delegerede. 

Generalforsamlingen erkendtes at være 
lovligt indvarslet. 

Dagsordenen godkendtes med en af 
Lokf. L. Mauritzen stillet Ændring om 
at behandle København H.s og Lokf. 
L. Mauritzens Forslag om Lovændringer 
under et. 

E t af Hovedbestyrelsen stillet Forslag 
om, at Punkt 5'3 udgaar af Dagsordenen 
forkastedes . 

Det vedtoges at holde Middagspause 
fra KJ. 2,00 Em. til 3,30 Em. 

Efter at Dirigenten havde forlangt 
eventuelle Æ ndringsforslag afgivne skrift-
lig, paabegyndtes Behandlingen af Dags-
ordenen. 

l . F ormanden og Redaktøren aflæg-
ger Beretning over Foreningens Virksom-
hed og Bladet. 

Formandens og Redaktørens Beretning 
godkendtes enstemmigt. 

2. Rovedkassereren fremlægger det 
reviderede Regnskab. Afdelingskassernes 
Betaling af Restancer til Hovedkassen 
behandles. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Med Hensyn til Restancerne til Hoved-

. kassen stillede Lokfyrb. Mortensen, Es-
bjerg, følgende Ændring: 

Det overlade& Hovedbestyrelsen at 
træffe Afgørelse med Struer Afdeling 



om Indbetaling af Restancen til Hoved· 
kassen. 

- Denne vedtoges med alle Stemmer 
,mod l. 

3. Lovændringer: 
Hovedbestyrelsens Forslag om at 

ændre Punkt d. i Indledningen, saa-
ledes at der sættes 36 Øre i Stedet for 
35 Øre, samt at ændre § l b. saaledes: 
- - paa følgende Maade: 
Afdelinger paa lo til 39 MadI. sender 

1 Delegeret. 
Afdeli9ger paa 40 til 64 MedI. sender 

2 Delegerede. 
Afdelinger paa 65 til 89 MedI. sender 

3 Delegerede. 
Afdelinger paa 90 MedI. og derover sen-

der 4. Delegerede. 
Ingen Afdeling sender mere end 4 Dele-
gerede, med Undtagelse af København 
H., der sender 1 Delegertlt særskilt for 
Bornholm. 

Hver Delegeret har kun 1 Stemme. 
Ligeled'es foreslaas Afdelingslovenes 

§ 3 ændret til: Indskudet, der er 2 Kr., 
t ilfalder Hovedkassen. Kontingentet osv. 

Lokf. L. Mauritzens Forslag til Be-
slutning af Generalforsamlingen om, at 
Afdelingsbestyrelserne bemyndiges til at 
dispensere ' fra Afdelingslovenes § 3, saa-
ledes at der gives alle udenfor Organisa-
ti onen staaende Lokomotivmænd Adgang 
til at blive Medlem for ordinært Indskud 
(2 Kr.) indtil Udgangen af Juni Maaned 
dette Aar. ' 

Kørnhavn H. Afdelings Forslag om, 
at der i § l indsættes efter Ordet Nyborg 
- eller København. Ordet )og« efter 
Fredericia bortfalder. 

Lokf. Mauritzens Forslag om at 
stryge Ordene )skiftevis< samt :tog Ny-
borge i 'samme §. 

Hovedbestyrelsens Forslag om at 
sætte 36 Øre i Stedet for 35 Øre ved-
t oges med 37 Stemmer mod 10. 

Med Hensyn til Formindskelse af de 
Delegeredes Antal stillede de Delegerede 
fra de tre københavnske Afdelinger føl-
,gende Ændringsforslag: Afdelinger paa 
15 til 39 Medlemmer sender 1 Delegeret, 
40 til 64 2 Delegerede, 65 til 84 3 Dele-
gerede, S5 til 94 4. Delegerede, 95 og 
derover 5 Delegerede. Bornholm .sender 
altid en af København H.s Delegerede. 

Dette forkastedes med 38 Stemmer 
mod 13. 

Hovedbestyrelsens Forslag forkastedes 
med 41 Stemmer mod 7. 

Med Hensyn til Hovedbestyrelsens 
'Forsla'g om" at Indskudet tilfalder Hoved-
kassen, stillede -de Delagerede fra de tre 
københavnske Afdelinger følgende Æn-
dringsforslag: 'Halvdelen af Indskudet, 
2, 5 og 8 Kr., Hovadkassen og 
Halvdelen Afdelingskasserne. - Dette 

l forkastedes. 
Hovedbest,yrelsens tForslag vedtoges 

med 36 Stemmer. - 19 Stemmesedler 
var ugyldige. 

Dispensation fra Afdelingslovenes § 3. 
Lokf. L . Mauritzen tog Forslaget tilbage. 
Lokf. Mortensen, Esbjerg, opt')g Forslaget 
med den Ændring, at Ordet »alle;hlev 
strøget. 

Dette forkastedes med 33 Stemmer 
mod 17. 

Med Hensyn til § l: Stedet for 
Generalforsamlingens Afholdelse, vedtoges 
København H.s l!'orslag med 24 Stemmer. 
Lokf. L. Mauritzens Forslag fik 7 St. 

19 Stemmer afgaves for Bibeholdelse 
af det bestaaende. 

4. Valg af 2 Hovedbestyrelsesmed-
lemmer og 2 Revisorer i Stedet for de 
efter Tur fratrædende. Aalborg Afdeling 
foreslaar, at Lokf. Christiansen, Hammel-
banen, vælges ind i Hovedbestyrelsen i 
Stedet for det ene afgaaende 

Til Hovedbestyrelsesmedlemmer valg-
tes: Lokf. V.- Mottlau, København, og 
Lokf. Christiansen, Hammelbanen, med 
38 Stemmer. Lokf. Aabel, Frihavnen, fik 
19 Stemmer. 

Til Revisorer valgtes: Lokf. G. J en-
sen, København, og Lokfyrb. H. Ohlsen, 
København, med 49 Stemmer. 

5. Aarhus Afdelings Forslag: l) 
om en bedre Ordning af Rltgkammer- og 
Askekasserensningen i lste Sektion, 2) 
om Oliemulktsystemets Ordning, 3) om 
Anbringelse af foran alle 
Stationer, Holdepladser og Billetsalgs-
steder, 4) om, at Organisationen i For-
ening med Staten ;yder Rejseunderstøt-
teise til Medlemmerne i D. L. og L. F. 
og Il) om Udmeldelse af Det nordiske 
Lokomotivmandsforbund. 

Med Hensyn til de af Aarhus Afdeling 
stillede 5 Pankter vedtoges følgende: 

1. Rensningsforholdene i lste Sektion. 
Det vedtoges at fremsende følgende 

Resolution: 

Idet Generalforsamlingen udtaler 
sin Tak for den i den ærede Hr. 
Maskinchefs Skrivelse af 28. Maj 1902 
tiltænkte Lettelse for Lokomotivfyr-
bøderne med Hensyn til Renstfingen 
af Lokomotivernes Røgkammer og 
Askekasser, undlader man ikke at hen-
lede Hr. Opmærksomhed 
paa, at Depotarbejderne fiere Steder, 
navnlig i lste Sektion, h vor Rens-
ningen kan foretages ' af disse uden 
Udgift for Banerne, mangler Ordrer 
paa at udføre de i Skrivelsen nævnte 
Arbejder og IIof den Grund nægter at 
udføre samme. 

2. Oliemulktsystemet. 
Generalforsamlingen paalægger 

bestyrelsen at søge Oliemulktsystemet 
afskaffet. 

3. Anbringelse af Stationsvisere. 
Forkastedes. 
4. Rejseunderstøttelse. 
Sagen henvises til Hovedbestyrelsen 

med Paalæg om at fremme den ved 
først givne Lejlighed. 

5. Udmeldelse af For-
slagsstillerne tog Forslaget tilbage. 

Der vedtoges derefter følgende Reso-
lution: 

Generalforsamlingen paalægger Ho-
vedbestyrelsen at foranledige, at der 
afdelings vis foretages en Afstemning 
blandt samtlige Forbundsmedlemmer i 
Danmark over, at HovedbestyreIsn frem-
tidig fungerer som Afdelingsbestyrelse 
for den danske Afdeling af nordisk 
Lokomotivmandsforbund, og at Hoved-
bestyrelsen fremsætter Ændringsfor-
slag til paa Kon-
gressen i Stockholm. 

6. Frederikshavns Afdelings For-
slag: l) om Oprettelse af en Kasse, af 
hvis Midler der skal sættes en Mindesten 
paa afdøde Medlemmers Gravsteder, 2) 
om, at Hovedbestyrelsen i }i'orening med 
de øvrige Foreninger indenfor Statsbane-
driften søger at faa Skatteprocenten ned-
sat for Jernbanepersonalet i Lighed med 
de militære, fordi Jernbanepersonalet 
ligesom Militæret er henvist til tvungent 
Ophold paa bestemte Steder. , 

Angaaende li'orslaget om at sætte 
Mindesten paa Medlemmer!! Gravst\;lder 
stillede Lokfyrb. V. Hansen, Aarhus, 
Æ ndringsforslag om, at Sagen bIpven . 
Afdelingssag. 

Dette vedtoges med aIla Stemmer 
mod 4. 

Forslaget om Nedsættelse af Skatte-
I procenten forkastedes med alle Stemmer 

mod 8. 

7. Aalborg Afdelings Forslag om, 
at Organisationen søger at skaffe Maskin-
læren til Lokomotivpersonalet ved Pri-
vatbanerne. 

F ølgende Resolution vedtoges: 

Generl\lforsamlingen henstiller til 
Direktionerne for samtlige Privat-
baner i Danmark. at Privathanernes 
Lokomotivpersonale i Lighed med 
IJokomotivpersonalet ved Statsbanerne 
erholder udleveret en formaalstjenlig 
Lærebog i Maskinvæsen for Lokomo-
tivmænd. 

Efter at fiere Talere havde haft Or-
det om forskellige Sager udenfor Dags-
ordenen, htlnstilledes det til Hoved-
bestyrelsen, at Referatet over General-
forsamlingens Forhandlinger udgaves i 
Særtryk. 

Generalforsamlingen sanktionerede, at 
Formandens, Hovedkassererens og Redak-



tørens Godtgørelse til Kontorhold bibe-
holdes, samt at Formanden i sit Forfald 
den 22. ds. selv udpegede et Medlem til 
at repræsentere D. L . og L . F . paa 
Centralorganisationsmødet . i København. 

Under Forhandlingerne indløb der 
følgende Telegrammer: 

Frihet i det lilla, enighbt i det 
StOTS, fordragsomhet i allt! 

F'orbundsstyrelsen, 
(Sv. Afd .) 

A. R i n g d a h l. 

Hilsen og Ønske om et godt 
arbejde. 

Struer AfdeliDg. 

Pall. et godt Resultat af Arbejdet! 
Foreningen leve! 

M o t t la u. 

Endvidere indløb følgende Skrivelse : 

d. 17. Marts. 19:)3. 

Idet De, ærede Kolleger, samt øvrige 
pall. Generalforsamlingen Tilstedeværende 
bringes min Hilsen, ledsager jeg denne 
med Ønsket om god , nyttebringende 
Forhandling, beklagende, at jeg ved 

af Permission er forhindret 
at varetage mit Hverv som Delegeret. 

Med Agtelse 
Børgesen, 

. Lokomotivfører. c 

Dirigenten sluttede derpall. Mødet 
K!. 7 Ef term. med et Leve for D. L. og 
L'. F., hfilket Forsamlingen besvarede 
merl et Leve for Derigenten og Hoved-
bestyrelsen. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
6. M.arts. 

. Ovennævnte Dato blev uden al Tvivl 
en Mærkedag for Aalborg Afdeling, idet 
der for første Gang blev afholdt en 
Underholdning med paafølgende Baj, 
hvortil - foruden Foreningens Medlem-
mer med nærmeste Paarørende - d'Hrr. 
Overordnede ved Stats- som Privat-
banernes Maskinafdelinger deltog. 

Underholdningen besørgedes af to 
Foreningsmedlemmer samt af en fremmed 
Koncertsanger, og at. de forstod at sætte 
Deltagernes Lattermuskler i Bevægelse, 
bevises bedst derved, at dtlr maatte gives 
da capo. 

Af det righoldiga Program skal blot 
her nævnes en bygget over I 

amaa Nyheder vedrørende vor Etat ; den 
blev foredraget fortrinligt, og den Rolle-
havendes Mimik var ypperlig. En l!'or-
tælling, kaldet Støvle i Mavene, samt 

Udtale af en P!æst og en 
Rigsdagsmand « blev fortalt med et Vid 
og et Lune, som kun en øvet Oplæser 
er i Stand til. Af Koncersangene blev 
et Udtog af Flugte (Sopran-
stemme) og den vanskelige Romance-
.saDg tvær over Bænken hang " 
(Barytontenor), sunget med •. en dejlig 

_ skolet Stemme. -
Efter UnderholdniDgen blev dH danset 

et Par Timer, hvorefter man samledes 
til et Kaffe- og Punschesold, og hvor 
der blev givet de talelystne Adgang til 
at udbringe Skaaler for Damerne, For-
eniDgen etc. etc. - Man svang sig 
tj l Musikens Toner indtil Klokken blev 
4, og skiltes da med Mindet om en sær-
deles vellykket Fest. 

Inkognito. 

* * * 

Nyborg Afdeling - . 
afholdt den 3. Marts ekstraordinær Ge-
neralforsamliDg. 

Dagsorden: 
1. Valg af Delegerede. 
2. Behandling af Hovedgeneralforsam-

lingens Dagsorden. 
3. Eventuelt. -

ad. 1. Til som Delegerede for Ny-
borg Afdåling at overvære Hov'edgeneral-
forsBmlingen i Fredericia den 19. Marts 
valgtes Lokomotivførerne V. Larsen, 
Vilh. Hansen, og H. Zelmer samt Loko-
motivfyrbøder L. Nielsen. 

ad. 2. Hovedbestyrelsens Forslag om 
36 Øre i Stedet for 35 tiltraadtes. 
Ligeledes tilt'raadtes Hovedbestyrelsens 

angaaende de Delegeredes Antal. 
Afdelingen ønsker den hidtil brugte 
Fremgangsmaade bil)eholdt. Ændringen 
til Afdelingslovenes § 3 tiltraadtes. 
Maurit zens Forslag om Dispensation fra 
AfdeliDgslovenes § 3 tiltraadtes. 

Forslaget om at · forandre § I saa-
ledes, at Nyborg slettes. Afdelingen øn-
sker ikke § 1 forandret. 

Aarhus AfdeliDgs Forslag : 
1. Intet at bemærke. 
2. Intet at bem ærke. 
3. Dette Forslag vil AfdeliDgen ikke 

støtte, da det findes unødvendigt at an-
bringe Stationsvisere, hvor Signalerne er 
sall. godt anbragte som f. Eks. her pall. 
Fyn. 

4. Dette Forslag støttes. 
5. Der gives de Delegerf'de frie 

Hænder. 
Frederikshavns AfdeliDgs Forslag : 
1. Dette Forslag kan ikke tiltrædes. 

2. Dette Forslag overgives det de 
Delegerede at behandle efter eget Skøn. 

Aalborg Afdelings Forslag tiltraadtes .• 
O. Bøckel, 

Afdelingsformand. 

* * 

Fredericia Afdeling 
afholdt ekstraordinær Generalforsamling 
Torsdag den 5. Marts d. A., pall. hvilken 
foretoges følgende Bestyrelsesvalg m. m. 

Til Formand Lokomotivfører 
L. Mauritzen, Fredericia. Til Kasserer 
valgtes Lokfrb. L. P. Larsen, Frede-
ri cia, Til Repræsentanter valgtes 
IJokfrb. N. Andersen, Fredericia, Lokf. 
P. ThueseD, Givebanen, Lok!. M. Han-
sen, EgtvedbaneD, og Lokfrb. Th. Jensen, 
Vamdrup. Til Sekretær valgtes Lokfrb. 
I,. SørenseD, Fredericia. Til Revisorer 
valgtes Lokf. H. Haarup, Fredericia, og 
Lokfrb. 113 Rasmussen. 

Ved Henvendelse til Afdelingeos For-
mand vil MedlemlJler af D. L. og L. F , 
Daar de ikke staar til Restance med 
Kontingent, kunne erholde Fribilletter til 

Variete paa alle Hverdage, 
denne er aaben. 

L. Mauritzen, 
Afdelingsformand. 

Spørgsmaal og Svar. 
Under denn e Rubrik kan l Iedlemmerne hid-

sende saavel tekniske som andre aktnelle Spørgs-
maal af IutCl'esse for Lokomotivpernonalet. 
Spørgsmaalene maa være forsynede med Navn 
og Adresse til Underretning for Redaktionen. 

1. Er Dyrtidstillæget bevilget indtil Lønnings-
loven træder i Kraf t eller kli n ber ilget for 
det Ul l gaaede Finansaar. 

2. Faar en Ansat det ham tillagte Tillæg i 
Tilfælde af. at Løn nen efter den ny Løn-
nin gslov bliver uforandret. 

Sv. ad. 1. Dyrtids tillæg er overhovedet ikke 
bevilge t ; derimod Ol' der bevilget et midlertidigt 
Løntillæe for Finansaaret 1902-03 og paany 
fremsat Forslag for 1003-04. 

Sv. ad. 2. Ja. id('t Forslag til Lønningslov 
for Stats banedl'iftens § 25 udtaler: For saa vidt 
der vød tidligere givne Lønningsbestemmelser 
er tillagt nogen, som ved nærværende Lor s 
Ikrafttræden er ansat i Stats banernes Tjeneste, 
bedre Lønningsvilkaar end dem, der ved denne 
Lov tillægges den af ham heklædte Stilling, 
beholder han hine Vilkaal', saalrdes at Forskel-
len i Indtægt godtgøres ham som personligt 
Tillæg (ler dog bortfalder, naar han efter nær-
værende Lov har samme Lønning som 
t idligere. Ved Opgørelsen af den hidtil hafte 
Løn medregnes midlertidige Lønningstillæg med 
det af vedkommende senest oppebaarn e Beløb. 

Trykt i 
-Fredericia Dagblad< s Bogtrykkeri 

i Fredericia. 
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