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Generalforsamlingen i 

den 19de Marts 1903. 

Formanden, Lokomotivf. J hr istensen, 
Esbjerg, bød Forsaml inge n Velkommen 
og foreslog L okomotivfører Mauritzen, 
F rederi cia, t il Dirigent. Denn e valgtes 
enstemmigt og takkede for den viste 
Tilli<l samt udtalte Haabet OID, at den 
komm ende F orhand li ng maatte bli , e ført 
paa en r oltg og sagli g Maade. Han 
gj ord e opm ærksom paa, at ku n Delegerede 
har Stemmeret , h vorimod ethvert Med-
klo kund e fa a Ordet . Dernæst b lev 
Mandaterne prøvede. Det viste sig, at 
der manglede l Deleg eret fra Køben-
havn H., 2 fr a Helsingør, 2 fra Ny-
købing F., 2 fra Kallun d borg, ] fra 
Slagel se, l fra Nyborg og l fra Skander-
borg. laIt var der mødt 48 Delegerede. 

Dirigen ten opl Æ)s te deu i Oversigten 
næ vnte Skrivelse samt de indløbn e Tdle-
gramm er. E ndvid ere udtalte Dirigenten, at 
de Delegerede saa vidt muligt skulde søge 
at erh olde deres Diæter hos Afdelingerne, 

. der vil faa Beløbet refund eret af 
H ovedkassen . E ndelig spurg te Taleren 
F orsamlingen, om den erkendte General-
forsamlingen for lovligt ind varslet. Da 
ingen for langte Ordet, gik man over til 
Godkendelse af Dagsorden en. Dirigenten 
sel v fores laar saaledes, at de to sidste 
Stykker af Punkt 3 behandles under et . 
H ovedbestyrelsen foreslaar, at Pllnkt 
5,3 udgaar. 

Formanden fi k Ordet for at motivere 
dette Æ ndringsforslag: Hovedbestyrelsen 
ønsker at faa de tte Forslag afvist ; thi 
dersom vi søger at faa Stationsvisere 
anbragte, p}),atager vi os et moralsk 
Ansvar. Skulde nemlig et saadant Signal 
alligeve l blive overse t, vil der blive tagat 
haardere fat paa den Skyldige, hvis der 
sker en Ulykke. Naturligvis tvivler vi 
ikke om, at disse Visere vil kunne gøre 
dllr es Nytte ; men vi ønsker , at Initiativet 
skal komme fra Administrationen. 

15. April 1903. 

F yrbøder P etersen , Aarh us, (F orslags-
stiller), sy ntes ikke, .Forslaget skuld e 
udgaa ; t hi dersom ,i ikke send er An-
dragende in d, bliver Visern e ikke an-
brag te . Der er in gen, som siger, at 
Signalsystemet dermed er fuldko mment. 
Stations,isern e skal anb rin ges under tre 
forskellige Former; saa selv om en F ører 
skuld e køre for bi det yderste Signal uden 
at se det, sl<uld e det nog vær€) underligt, 
om han ogsaa skulde o, erse de to 
ind erste. 

Dirigenten: Vi maa saa stemme om, 
hvorvidt Forslaget skal udga a. 

L ok f. Mortensen, Esbjerg : J eg men er, 
at naar fastho lder sit 
F orslag, kan det ikke udgaa. 

Dirigenten: J o, Generalforsamlingen 
er den højeste Myndighed . 

Ved Afstemningen blev Fotslaget om 
det nævnte Punkts IT dslettel se forkastet 
med alle Stemmer mod tre. 

Fyrbøder Hansen, Struer, fand t, at 
det · ,ilde ,ære paa Plads, om der 
pa!!. Dagsordenen fan dtes et Punkt., der 
hed : E ventuelt. 

Dirigenten : Saa , ild e Forslagene 
ikke komme ind i rette Tid. 

Dagsordenen " dtoges enstemmigt. 
Dirigent en: F-orslag t il Æ ndringer 

af Dags9rdenens Sager maa indgives 
skriftlig. 

I. 
Dirigenten haabede, at alle de Til-

stedeværende 3avde faaet det sidst ud-
komne Nr •• af Bladet · og læst Formandens 
Beretning, saa ru n ikke behøved e a t 

den her. 
Da kun fire De16gerede erklærede ikke 

at have læst den, blev der foretaget 
Afstemning. 

Formandens Beretn ing godkendtes 
enstemmigt . 

Med ens Redakt . ren aflagde Beretning 
om Bladet, fungerede Formanden som 
Dirigent. 

L okf. Manritze1i, F rederi cia : Der er 
kun en Artikel, som er bleven nægtet 
Optagelse. Den var fra et Ikke-Medlem. 

3. Aargang. 

J eg vil bede Generalforsamlingen om 
ikke at fordre den oplæst, da Vedkom-
mende ikke er til Stede. Der blev ud-
givet et E kstranumer for Maj. l aIt er 
der i det forl øbne A.ar trykt 25,:)00 
E kspl. - Taleren oplæste derefter <le 
for skellige Udgiftsposter. 

Til Sammenligning nævnte Taleren, 
hvad Jernbanetidende koster . 

Ingen ønskede Ordet t il denne Sag, 
og godkendtes enstemmigt. 

2. 
Dirigenten (Mauritzen) meddelte, at 

der i den try kte Oversigt over Regn-
skabet var ind løbet en Trykfejl. Det 
var Sætterniss6n, der havde været paa 
Spil. 

Hove dkassereren : Det er mig en 
Glæde, at jeg ved at fremlægge Regn-
'skabet kan god tgøre, at Foreningens 
Status er i Fremgang med 1800 Kr., og 
dog har der i Asrets Løb , æret temme-
lig store Udgifter, saaledes til Arbejdet 
i Lønsagen. Disse Udgifter kommer 
sikkert ikke igen til næste Aar. 

Lokf. G. J ensen, København , forstod 
ikke, at der som Afgift til Forbundet 
var (J pført Kr. 262,49, da 14-edlemstallet 
er 868, og Afgiften for hvert Medlem 
beløber sig til 50 Øre aarlig. Dernæst 
forstod Taleren ikke, at der var opført 
U dgifter il Rpjser, som Sekret.æren 
havde foretage t i Formandens Sted. 
Disse Diæter har han vist ikke Ret t il. 

Hovedkassereren : De 262,49 er jo 
en Udgiftspost, saa jeg forstaar slet ikke 
den ær ede sidste Talers Bemærkning 
vedrørende denne P ost. Det er Udgifter, 
der er udbetalt til Regninger . (G. Jen-
sen : Ja, saa beder jeg undskylde min 
Misforstaaalse). Det andet Spørgsmaal 
vil j eg overlade ti l Formanden at besvare. 

F ormanden : Naar der ankes over 
denne Post, skal jeg udtale, at j eg ikke 
havde t ilstrækkelig mange Permissions-
dage til, at jeg selv kunde foretage disse 
Rejser, og paa min Anmodning paatog 
Sekretæren sig velvilligt dette Hverv. 



Lokfrh. Mortensen, Esbjerg, kunde 
ikke forstaa, at tre Hovedbestyrelses-
møder, holdt i København , kunde koste 
135 Kr., da de fleste Medlemmer bor i 
Hovedstaden. 

Lokfrb. Rasmussen, Viborg: Der staar 
i Regnskauet nævnt en Url gift til 20 
Ekspl. af Loch.- och Maskinisttidende . 
Hvor er de gaaet hen? Viborg Afdeling 
har ingen set. 

Manritzen: Det var en Udgift, Vl 

havde, før Bladet gik ind. 
Lokfrb. Nielsen, Aarhus: Naar vi 

ser hen til den Beretning, der foreligger 
fra Hovedbestyrelsen, synes jeg ikke, vi 
bør opholde os over dlln Udgift., der 
staar opført til Sekretæren. Jeg synes, 
hans Arbejde fortjener vor Anerkendelse. 

Lokf. G. Jensen, København, vilde 
værge sig IIlj}d den Misforstaaelse, at han 
skulde nnderkende Sekretærens Arbejde. 
Det drejer sig kun om et Principspørgs-
maal. Jeg ønshr oplyst, om det ikke 
er stridende mod Lovene, at Sekretæren , 
der ikke er Medlem af Hovedbestyrelsen, 
har modtaget denne Godtgørelse. 

Lo·kfrb. Jørgenilen , Slagelse, 81uttede 
sig til Lokfrb. Nielsen, Aarhus. 

Lokf. Jespersen, Struer, fandt det 
mærkeligt, at et Medlem af Hovedbesty-
relsen ikke kunde bruges til dette Hverv. 
Taleren vilde spørge, om alle de øvrige 
Medlemmer af Hovedbestyrelsen havde 
nægtet at rejse. 

Hovedkassereren specificerede nøjere, 
hvorledes de af Lokfrb. Mortensen, Es-
bjerg, omtalte 135 Kr. var blevne an-
vendte, og spurgte den nævnte Taler, 
hvad han egentlig havde ment med sin 
Anke. Mener Hr. Mortensen, at de 
Hovedbestyrelsesmedlemmer, der bor i 
København, skal und ,ære drres Køre-
penge uden Erstatning, naar de skal 
samles? De spe cificerede Regninger er 
godkendte af Revisorerne. Der er kun 
udbetalt, Lovene hjemler. 

Formanden : Hr. G. Jensen ønskede 
oplyst, om Hr. Mauritzen var Medlem af 
Hovedbestyrelsen, men en saadan Oplys-
ning er overflødig overfor Hr. Jensen, 
der jo lige sall. godt som jeg ved, at 
dette ikke er Tilfældet. Til Lokf. J esper-
sen bemærkede Taleren, at de andre 
Medlemmer af Hovedbestyrelsen baade 
havde villet og kunnet paatage sig dette 
Hverv; men de bor i København, og det 
er ikke saa let gennem Korrespondanccl 
at sætte en Kollega helt ind i en eller 
anden Sag. Derimod bor M auritzen her 
i Jylland ligesom jeg, og derfor kan jeg 
mundtlig sætte ham ind i l'orholdene. 
Det blev bebrejdet den forrige Formand, 
Lokf. Rasmussen, pall. Generalforsamlin-
gen i Struer, at han vilde gøre alt 
Arbejde selv og ikke tog Hjælp. Det 
har jeg nu gjort. Hvis jeg selv var 

rejst, vilde Foreningen uden Ind vendin-
ger have afholdt Udgifterne til m i g. 

Lokfrb. J ørgensen, Slagelse: Jeg 
mener ikke, at Maurit zen havde Ret , til 
at rejse alligevel; men jeg synes ikke, vi 
skulde misunde ham de Diæter. 

Det vedtog es at slutte med de ind-
t egnede Talere. 

Lokfrb. Mortensen: Esbjerg : Jeg 
spurgte om, hvad de 135 Kr. var bleven 
brugt til, fordi det ikke fremgaar af 
Rt-gnskabet. Det synes jeg der 
er nogen Grund til at blive f'Hbauset 
over. Pengene er altsaa udbetalte som 
Diæter. Naar man er hjemme, skulde 
man egentlig ikke oppebære Diæter. Jeg 
synes ikke, det er rigtigt. 

Dirigenten: Det er tidligere statueret, 
at Kørepengene ikke skal sættes til. ; 

Lokf. G. J ensen, K øbenha m: Det er 
ikke Misundelse, der bragte mig til at 
fremrtrage Spørgsmaalet om Diæter til 
Sekretæren. Men Sagen er et ' Princip-
spørgsmaal. · Naar der er Hovedbestyrel-
sesmedlemmer disponi,ble, mener jeg, at 
de skal bruges. 

Da Forsamlingen ønskede Afslutning, 
standsede hermed Dislmssicnen om denne 
Sag. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Hovedkassereren : Naar der er en 

Afdeling, som har vedtaget ikke at be-
tale Restancer, da er dette aldeles ulov-
ligt. Da ikke denne Af-
delingsbeslutning, udbeder jeg mig 
Afdelingsformandens Udtalelser desan-
gaaende. 

IJokf. Jespersen, Struer, svarede den 
foregaaende Taler i et saa hurtigt Tempo, 
at det var ret vanskeligt for Referenten 
at følge nogenlunde med: Vi har for-
staaet det saaledef', at ingen Afdeling 
maa staa til Restan ce med sit Regnskab 
ud over 2 Maaneder. ·' Afdelingslovene 
siger, at naar et Medlem staar til Re-
stan ce for 2 Maaneder, kan det slettes. 
Men da Hansen og jeg traadte ind i 
Afdelingsbestyrel sen, var der Medlemmer, 
som skyldte Kontingent for 1/ 2 Aar. 
Da det lader til , at v i skal hænges, vil 
jeg sige, bvad vi har naaet. Vi har 
naaet, at der kun er 5 Mand, som staar 
til Restance. J eg vil give Lokfrb. Han-
sen et Tillidsvotum. - Han har været 
udmærket til at kassere ind. For l. 
Kvartal blev .Pengene sendt. Ved Iod-
betalingen af de 35 --Ø re kan der ikke 
gives Respit, .men saa kan jeg ikke 
fortitall., at Medlemmerne kan faa et helt 
Aars Respit. J eg vil ikke binde mig til 
at betale for de Medlemmer, der staar 
til Restance. De punktlige Medlemmer 
skulde altsaa ikke blot betale for sig 
selv, men ogsaa for dem, der staar til 
Restance. J eg haaber imidlertid, at de 
ønige Medlemmer i vor Afdeling ogsaa 
nok skal betale. 

Lokfrb. Hansen, Struer: Som Kasserer 
ved Struer Afdeling tikal jeg udtale, at 
jeg anser det for Hovedkassererens Fej l, 
at Medlemmer, der staar til Restance, 
ikke, bliver slettede. Vi har Med-
lemmer, der . staar til R estance for l Aar 
og l Kvartal. De er ikke slllttede 
endnu. Tør jeg spørge, om det er 
rigtigt ? 

Det vedtoges at slutte med de ind-
tegnede Talere. 

Lokfrb. Mortensen, Esbjerg : Det 
forekommer mig, at Struer tager fejl . 
Dbr staar i Lovene, at ingen Afdeling 
maa staa til Restan'ce. Afdelingen maa 
sel v bestemme, om Medlemsretten skal 
fortabes. Afdelingerne staar som Kautio-
nister. .J eg mener, at Afdelingen er 
forpligtet til at betale Restancerne. 
Naar der ikke er Penge i Afdeiings-
kassen, kan man søge Hoved bestyrelsen 
om at maatte staa til Restance. 

Lokf. Jespersen, Struer, var enig med 
den' foregaaende Taler, men naar der 
bliver valgt en ny Bestyrelse, kan man 
ikke forlange, at den skal overtage den 
gamles Forpligtelser. Havde vi vidst, 
at det skulde gaa saa nøje til, bavde 
Hansen og jeg sikkert ikke taget mod 
Valg. Vi har spurgt :Formanden og 
Mauritzen, om vi skulde slette de Medlem-
mer, der stod til Restance, men herpaa 
blev der ikke svaret egentlig bekræf-
tende. . . 

Lokfrb. Petersen, Kallundborg: Der 
er en Fejl i vore Love. Der staar nem-
lig ogsas, at vi kan staR til Restan ce 
længere end 2 Maaneder. Det bør være 
saaledes, at Medlemmer med Restancer 
for over 2 Maaneder slettes. Er det ikke 
meningsløst, at I{assl'.l reren skal betale? 
Jeg mener, vi bør sætte en Paragraf 
ind om, at der kun maa gives 2 Mlian e-
ders Restance. 

Dirigenten: Naar der er sagt »kan « 
og ikke )skal «, er Afgørelsen dermed 
lagt i Afdelingsbestyrelsens H ænder . 

Lokf. Christensen, Glyngøre, vild e 
gerne spørge, om rlet var Afdelingen 
eller Hovedbestyrelsen , der skulde slette 
Medlemmer. 

Dirigenten: Det er Afdelingsbesty-
relsen eller Afdelingsgeneralforsamlingen, 
der sletter Medlemmer. 

Hermed var de indtegnede Taleres 
Række sluttet, men da Formanden øn-
skede Ordet, udbad Dirigenten sig For-
samlingens Tilladelse til at give For-
manden Ordet for en kort Bemærkning. 

Formanden: Da Hovedbestyrelsen er 
bleven angreben, mali. jeg have Ret til 
I\t tale, enten det sall. hliver I:1n lang 
eller en kort Bemærkning. Jeg maa 
sige til d'Hrr. i Struer: vi kan ikke sige, 
at saadan og saadan skal De gøre. Der 
er maaske en Fejl i Lovene. Det er 
beklageligt, at der er sall. mange Re-



tancer. Men den ny Bestyre.lse kan 
slette disse Medlemmer eller indanke 
Sagen for Generalforsamling.en. Det er 
ikke Meningen, at der skal ses genn'lm 
F ingre med de ligegyldige Medlemmer. 

Derefter fik ogsaa Hovedkassereren 
Ordet: 

De Medlemmer, der staar ti! Restan ce 
i Struer, er slettede for længe siden. 
- Struer bar altid været vort ømme 
Punkt. Restancer bør kun løbe paa for 
2 Maaneder, ikke for 5 -6 Mdr. Der er 
ik ke Tale om, at de andre Med lemmer 

betale. Det er Afdelingsk assen, der I 
befter . De aarevise R estan cer staar for 
Afdelingens egen Regning. J eg skal ikke 
slette Medlemm er men kun modtage 
I ndtægter og betale Udgifter. 

Lokf. Jespersen, Struer, ønskede Op-
lysnin g om, hvor meget Afdelingen bavde 
at betale, saa skulde han søge at 'faa 
Penge ne ind. 

Dirigenten meddelte, at der fra IJokf.rb. 
M. Mortensen var indkommen følgende 
Forslag: 

Det overlades Hovedbesty relsen at 
t ræffe AfgørlIlse med Struer Afdeling 
om Indbetaling af Restan cer til Hoved-
kassen. 
Forslaget vedtoges med alle Stemmer 

mod 1. (Fortsættes). 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Slagelse .Afdeling. 

Slagelse Afdelings Generalforsamling 
den 28. J annar 1903. 

Formanden, Lokf.· S. J . Chr istensen, 
bød Velkommen. - Da det er den første 
Generalforsamling i Slagelse Afdpling, 
ja, i det Hele t aget d.et første Møde, saa 
beklager jeg meget, at der ikke er mødt 
fl ere. Der kan jo rettes det Spørgsmaal 
t il mi g : Af bvilken Grund har De ikke 
sørget for nogle Møder i de t indeværende 
Aar ? Ja , Fejlen ligger maaske hos mig, 
men jeg gaar ud fra, at alt, der henbører 
under Slagelse Afdeling, er saa spredt, 
at der knapt nok vil blive 1/ 6 samlet. 
Da nu Tilslutningen til denne vor Gene-
ralforsamling er saa liden, saa foreslaar 
jeg at indkalde til en ekstraordinær 
Generalforsamling, dor da er beslutnings-
dygtig , hvor faa Medlemmer dpr saa end 
møder, thi vi skal jo have Valg af en 
Bestyrelse, og Regnskabet skal fremlæg-
ges. Vi kan ju betragte denne som en 
almindelig Sammenkomst, saa behø ver vi 
ikke nogen Dirigent. 

De øvrige Medlemmer sluttede sig til 
:Formanden. Den ekstr.aordinære Gene-
ralforsamling blev berammet til Lørdagen 
d en 7. Marts ] 903. 

Lokfrb. L. Jørgensen: J8, et Møde 
.en Gang imellem maa vi bave ; thi lad 

det ikke gaa som sidst, da D. L og L . F . 
bavde Generalforsamling, der stod vore 
Delegerede og vidste hverken ud eller 
ind. Taleren bragte samtidig paa Bane 
Spørgsmaalet om at oprette en Kranse-
kasse, bvilket der dog ingen Stemning 
var for . 

Efter at d'Hrr. Lokf. A. Jensen og 
R. Petersen kort havde haft Ordet for 
den ekstraordinære Generalforsamling, 
3luttedes Sammenkomsten. 

* * 

Th. M. Schmidt, 
Sekretær. 

* 
Slagelse Afdelin gs ekstraordinære Gene-

ralforsamling den 4. Marts 1903. 

Dagsorden: 
L Valg af Afdelingsbestyrelse. 
2. Valg a.f Delegerede . . 
3. Regnskabet. 
4. Eventuelt. 

Formanden bød Velkommen og bad 
om at vælge en Dirigent. - Lokfrb. L. 
J ørgensen blev valgt. 

Formanden: Som jeg sagde d'Hrr. 
sidst , da jeg bavde indvarslet til Gene-
ralforsamling, som kun blev en almindeli g 
Sammenkomst, saa bar jeg jo en Del 
Skyld i, at der ikke bar været Møde i 
det indeværende Aar (Grunden er jo, at 
vi ere for spredte) ; men da vi nu skal 
til" at vælge Afdelin gsbestyrelse, saa 
beder jeg Dem om at vælge en Formand, 
der bedre end jeg kan varetage Afde-
lingens Interesser. 

Lokfrb . L. J ørgensen : Det Ilr ikke 
nogen Undskyldnin g, Formanden kommer 
med ; bavde ban ind varslet t il et Møde, 
saa kunde i hvert Tilfælde de fles te fra 
Slagelse komme. 

Formanden indrømmed e dette. 
Lokfrb. L. J : Jeg foreslaar, 

at vi lave r en Liste og Jader den vandre 
fra den ene "IT nderafdt>ling til den anden 
for at faa aJle Stemmer med . J eg vil 
foreslaa Lokf. A. Petersen ti l Formand. 

Formanden: J eg bar jo ikke nogen 
Grund til at være mi sforn øjet, det er jo 
gaaet godt i det sidste Aar, men jeg vil 

foresiaa Lokf. A. J eusen, ham kan ,i 
nok være tj ent med. 

L okfrb. L . Jørgensen : Dersom For-
manden vil modtage Genvalg, vil jeg 
selvfølgelig ikke bave noget derimod ; 
men vi maa b6tinge os et Møne mind st 
hver 3die Maaned . 

Formanden : Det er jo ikke fuligt 
at indvarsle til Møde, men lad os se, 
bvor mange der kommer. 

LJkfrh. E . Poulsen: Naar vi først 
bar faaet en Formand, saa kommer 
Møderne nok af sig sel v. 

LokfrlJ. P . Madsen vilde have et Møde 
hver l\laaned. 

Lokfrb. H. P etersen fureslog Lokfrb. 
C. J ørgensen og ,ilde bave skriftlig Af-
stemning. 

Det vedtoges at udsende en Liste til 
U nderafd61ingerne for at faa alle Stem-
mer med. 

Formanden : IJad os saa gaa over 
til Valg af Kasserer. Jeg tror ikke, at 
vi kan faa nogen Ledre end Lokfrb. P. 
Jensen, saa j eg for sslllar, at vi genvæl-
ger ham. 

En;.temmigt vedtaget. 
Formanden: Saa 'gaar vi ov er til 

Valg af Revisorer. J eg foreslaar Lokf. 
A. Jensen og L okfrb H. Jacobsen. 

Lokfrb. P. J ensen; J eg vil gøre 
opmærksom paa, at efter Lovene maa 
Revisorerne ikke genvælges. 

Lukfrb. Rasmussen: Vi maa foreslaa 
nogle fle re, saa vi bar nogle at tage af. 

Lokf. A. Petersen : Det var nemlig 
dette, jeg vilde bemærke. 

Lokfr b. H. Jacobsen: Vi maa mindst 
have 4 paa Listen. 

IJokfrb . K Poulsen: Naar Formanden 
er villig til at modtage Genvalg, saa 
kan der selvfølgelig ikke være Tale om 
at indsætte bam som Revisor . 

L okfrb. P . Mad&en sluttede sig bertil. 
T Il H.evisor foresloges: Lokf. O. 

Sørensen, Lokf. A. J ensen , IJokfrb. H. 
JacobslIn og Lokfrb. H. Petersen. 

Til Delegerede foresloges : J eu-
sen, Korsør, IJokfrb . H . Kahn, Næstved, 
Lokfrb . L. J ørgensen, Slagelse, og Lokfrb. 
P. Olsen, Slagelse. 

I Jlenhold til den af Lokomotivfører L. Mauritz en stillede og af General-
forsamlingen vedtagne R6so lution, gaaend e ud paa, at Hovedbestyrelsen for D. L. 
og L. F. fremtidig fungerer som dansk Afdeling af Det nordiske L okomotivmands-
Forbundsbestyrelse,' tillader Hoved bestyrelsen sig at anmode Dem om at udfylde 
denne Stemmeseddel og ' snarest afgiva samme til Formanden for den Afdeling, 
under bvilken De sorterer. 

Lokf. ) 
Lokfrh. ) .N"r . ............................ ... .................................................................................................... .................. .. ..... ...... . 

... ...................................................................................................... Afdeling 

stemmer ....................... .. .... ........... ............. at Hovedbestyrelsen tillige danner Forbundsbestyrelse 
for Danmark. 



Regn skabet fremlagdes og godkendtes. 
Det vedtoges at anskaffe et Skab, som 
Formanden og Kassereren kunde have 
til Papirer. 

Eventuelt. 
Formanden berørte kortelig en Kritik, 

som Lokf. N. J ensen, Slagelse, havde 
udøv et angaaende den sidste Sammen-
komst. Han mente ikke, at d!?r .ar 
Grund for den Kritik, da man val.' blev en 
enige om ikke at vælge nogen Dirigent. 
Vilde Lokf. N. Jensen have haft en 
Dirigent, saa kunde han have sagt uet 
ved Sammenkomsten og ikke bagefter. 

Lokf. R. Petersen sluttede sig fuld-
stændig til Formanden . Der var ingen 
Grund til at lade det gaa over til 
Personligheder. 

Formanrlen bad Forsamlingen om at 
udtale sig angaaende en selskabelig 
Sammenkomst, som Medlemmerne længe 
havde ønsket . Han havde forh ørt sig i 
J ernbanehotellet og kunde oplyse, at et 
koldt Bord med varm Forret kun vilde 
beløbe sig til 2 Kr. pr. Kuvert. 

Efter at flere Medlemmer havde ud-
talt sig OID Festli gheden, vedtoges det 
at ud sende en Liste, for at se, hv or stor 
en Tilslutning man kunde fa a. 

Formanden hævede derefter General-
forsamlingen med eu Tak til de Til-
stedeværende. 

Efter t:> temmelistens Tilbagekomst bl ev 
følgende valgte: 

Til Formand: Lokf: S. J. Christensen 
med 28 Stemmer. Dereft er havde Lokf. 
A. J ensen 4 Stemmer og Lokfrb. C. 
J ørgensen l Stemme. 

Til Delegered e: Lokf. Jensen, Korsør, 
med 30 Stemmer, Lokfrb. H. Kahn, 
Næstved, med 31 Stemmer, Lokfrb. L. 
J ørgensen, Slagelse, med 2l Stemmer. 
Derefter havdfl Lokfrb. P. OIRen 8 St. 
og Lokfrb. Rasmussen l St. 

Til Kasserer valgtes Lokfrb. P. Jen-
sen 32 Stemmer. Lokf. C. R. 
Petersen fik l St. 

Til Revisorer valgtes Lokf. O. Søren-
sen med 33 St. og Lokfrb. H. Jacobsen 
med 29 St. DeJefter havde Lokfrb. H. 

Petersen 4 St. og Lokf. A. Jensen O 
Stemmer. Th. M. Schmidt, 

Sekretær. 

* * .. 
Aarhus Afdeling. 

Ekstraordinær Generalforsamling 
Aarbus Afdeling den 25. Marts. 

Dagsorden: 
l . Beretning fra Hovedgeneralforsam-

lingen i Frederi cia den Marts. 
2. Skal Afdelingen sende 'I'eater<lirektør 

Benjamin Petersen en kaligraferet 
Adresse? 

3. Forslag fra Bestyrelsen om at fri-
tage et Medlem fra Odderbanen for 
at svare Kontingent i den Tid, han 
har været Solda 

4. Eventuelt .. 
l. Formanden, :ijr . Bailey, bød Vel-

kommen og ud talte, at han, efter at have 
faaet Lokomoti vtidende i Hænde, godt 
kunde lIsva strøget Punkt 1 paa Dags-
ordenen. 

V. Hansen (274) gjorde Rede for de 
Spørgsmaal, som Afde lingen havde ind-
sendt til Forhandling paa Hovedgeneral-
forsamlin gen . 

V. P . Hansen (339) fremkom med 
nogle Udtalelser sngaaende Rejsestipendie-
Forslaget. 

Sekretæren o mtalte Forbundssagen og 
oplyste Med lemm erne om, hvorl edes 
Svenskerne anvendtfl deres }i'orbund s-
midler. 

2. Formanden ,ilde anbefalp, at Af-
delin gen sendte Direk tøren en Adresse 
som Tak for den ud viste Velvillie imod 
Medlemmern e. 

Georg Petersen an befalede ligeledes 
at sende en AdreEse og at tag e Pengene 
af Afdelingens Kasse. 

Lysholm vilde bestemt fraraade at 
tage af Kassen . 

V. P. Hansen ligeledes. 
Frants Nielsen mente, a t Kassen nok 

kunde give en lille Skærv til Hjælp. 
V: Hansen fore slog at udsende en 

Liste og at nedsætte et Ud valg til at 
det videre Fornødne. 

Omst8aende Stemmt's",ddel udfyldes af Medlt-mmet med dettes Tjeneste-
nurner og Navn samt Navnet paa den Afdeling, hvorunder det paagældende 
Medlem sorterer. 

.Paa den punkterede Linie efter Ordet skrives 1>}i' o rc 
eller >1 m o de. 

D'Hrr. Afdelingsformænd bedes snarest optælle de indkomne Stemmesedler 
og tilstille Sekretæren, Lokf. L. Maurit zen, Fredericia, Resultatet· af Stemmeafgiv-
n ingen ved deres respektive Afdeling inden Udgangen af April Maaned d. A. 

Chr. Christensen, 
, F'ormand. 

Formandøn satte Forslaget under 
stemning. - Det ved t o g e s at sende 
en Adresse, hvis Omkostninger dækkes 
af fri villige Bidrag. . Ligeledes vedtoges 
det at nedsætte et Udvalg. Dette kom 
til at bestaa af følgende: 
Kassereren og G. Petersen. 

3. Bestyrelsens Forslag angaaend e-
Fritagelse af Kontingentet for vedkom-
mende Medlem ved t o g e s. 

4. _Frants Nielsen spurgte, om vi 
ikke snart skulde ha\'e en sel skabelig 
Sammenkomst. 

Formand en stillede en Skovtur ad 
Hammel banen i U cisigt. 

Da ikke flere begærede Ordet, sluttede 
Formanden Genera:forsamlingen . 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

Det første Lokomotivfører-Bygge-
selskab i København. E fter hvad vi 
bar bragt i Erfarin g, bar vo r utrættelige 
Koll ega, Lokf. Mottl au, taget Initiativet 
til i Forening . med nogle Kolleger i Kb. 
at stifte et Byggeselskab fur Lokomotiv-
føre re. Sagen, der har vor fulde Sym-
pati, er endnu kun i sin Vorden. Vi 
skal derfor kun røbe, at et Ud valg, be-
st aaende af Lokf. Mottlau, G. Jensen, 
Carstensen og J. Christensen, den 2. April 
d. A. havde Foretræde bos Generaldirek-
tøren, der stillede sig overordentligt vel-
villigt til Sagen og lovede at tale med 
Trafikministeren om O pnaaelse af Laan 
af Statskassen til at realisere Projektet 
med. Dette tænkes gennemført saaledes, 
at der opføres 40 Huse med 2 E tager og 
Have. Ud valget udsøger sig Grunde ved 
den ny Godsbanegaard, og naaT disse er 
od6et, "il der hlive sammenkaldt til et 
Møde af københav il ske Lokomotivførere. 
Vi ønsker U d valget til Ly kke med Fore-
tagend et og haaber, at Plan en snarest 
muligt maa kunne lade sig realisere, idet 
saadanne Foretagender st.yrker Samfølel· 
sen og udvikler den Selvstændighed, 
Lokomotivføreren i særlig Grad burde 
være i Besiddelse af. R e d. 

Personalia. 
31. - 3. 1903. 

Fyrb. I Nr. 153 J . E. Andersen, Køben-
havn, afskediget paa Grund af S\'age-
lighed med Pension, 

Lokf. I Nr: 129 R. Jørgensen, Køben-
havn,' afskediget efter Ansøgning pas 
Grund af Svagelighed med Pension. 
3l.-5 1903. 

Lokf. III Nr. 295 V. A. Nielsen, Slagelse, 
afskediget paa Grund af Svagelighed 
med Pension. 

»Fredericia Dagblatl «s Bogtrykkeri. 
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