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Redigeret af C. M. CHRISTENSEN. -

Vore Aarsmøder.
En Taler betegnede dette Aars Møder som Freds
møder, og der kunne vel næppe finde� et �ere be
tegnende Ord for Møde· rnes Ka;rakter end netop dette.
Der var ingen store og urovækkende Forslag paa
Dagsordenen og Beretningen fon det forløbne Aar
indeholdt ikke Stof af en saadan Art, at der kunde
blive nage Forstyrrelse i den Harmoni, hvormed Mø-.
derne beg.yndte og hvormed de sluttedes.
Deleger1etmødet begyndte paa en meget festlig og
højtidelig Maade, idet Lokomotivfyrbødernes Sang
kor i Aarhus havde ønsket at indlede Møderne med
et Par Sange. - Sangerne havde megen Glæde af
deres Sang, som de høstede megen 'og velfortjent Bi
fald for, og soim der:vecj formede en smuk og h. øjti
delig Indledning til det Arbejde, de delegerede skulde
paabegynde.
En af de Sager, der vel fra forskellige Sider var
ventet skulde blive Genstand for megen og maaske·
voldsom Meningsudveksling, . nemlig Hovedbestyrel
sens Tilslutning til den eventuele Generastrejke, blev
behandlet fra alle Sider med den største Ro og Sag. lig.hed, og de Ønsker, der fremsattes, om en noget
bredere Basis for fremtidig-e mulige Situat, ioner af
lignende Karakter, var saalede� formede . og -iøvrigt
meget forstandige, at Hovedbestyrelsen med Glæde
kunde tage dem til Efterr, ,etning.
Lønningssagen, hvorom der paa Mødet aflagdes
detailleret Beretning, bevirkede ikke heller nogen For
styrrelse af Idyllen, _man. sporede at de delegerede,
om end de ikke var helt tilfredse. dog fandt at Tin
gene havde føjet sig saaedes, at der var_ Anledning

16. Maj 1920.

til at sige Hovedbestyrelsen Tak for det Resultat
der forelaa.
Der var af Hovedbestyrelsen stillet F9rslag. om,
en Bemyndigelse til -eventuel Indtræden i »Nordiske
Jernbanemænds Union«. Om dette Forslag opstod
der en meget lang og indgaaende Diskuss.ion, og paa
et vist Tidspunkt syntes det som Modstanderne af
Forslaget havde Overtaget, men eferhaanden klaredes
Situationen og det ':_iste sig ved Afstemningen, at der
var et meget sto,rt Flertal for . Forslaget. Der - blev
kæmpet drabeligt af et Par Medlemmer for at aflive
de stilled,e For.slag; men - det var til ingen Nytte _
Medlemmerne saa · paa samme Maade som Ho;ed
bestyrelsen, at der gennem dette skabtes en forhøjet
og en mere betryggende økonomisk · Garanti - uhdet
kommende Tiders vanskelige Situationer,· og• at del
var i den Retning Organisa_ ti01:1en maatte �a.
Af Formanden blev der under Beretningen fremsat
den Tanke, at Tiden var inde for danske Lokomotiv
mænd, i Lighed med svenske og norske Kolleger, til
at tænke paa Oprettelsen af et Rekreationshjem, saa
ledes at vi ikke i den Ii-enseende stod tilbage f;r de
1
andre skandinaviske Lande, men at vi ogsaa forstod
Betydningen af. at eje en saact'an Bygning�. hvorved
der kunde .ydes den fornødne Lejligh�d til 'Rekre
ation for Lokomotivmærid som tiltrænger- saadan og
som iøvrigt kunde anvendes til Ferieophold for Lokomotivmænd og for deres Familie. . ·.
· ·.•_ ·
Den fremsatte Tanke fandt god- .Jordbu;,d, og- der
nedsattes paa Delegeretmødet· et af· 7 Mand- bestaa
ende Udvalg til at forberede Sagen o·g gøre· Forsøg
paa at realisere denne s·mukke Plan..
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Referat af Delegeretmødet
den 29. og 30. April 1920 i Arbejdernes
Forsamlingsbygning,. Amaliegade, Aarhu_s..
Formanden aabnede Mødet med et Velkommen til
de- Delegerede og til Repræsentanterne fra Norge og
fra Privatbanerne og meddelte, at Lokomotivfyrbø
dernes Sangkor i Aarhus ønskede, som en festlig
Aabning af Delegeretmødet, at synge et Par Sange.
Sangkoret sang først »Morgensang« af »ElveF-
skud«, »I Østen stiger Solen op« og derefter »Jyllland
mellem tvnede Have«, første Vers og tre Vers for
fattet af en Aarhus-Lokomotivmand.
De jyske Sangere sang meget smukt og høstede
meget Bifald, og indviede Delegeretmødet paa pom
pøs og højtidelig Maade, der varslede godt for det
paaføJgende Arbejde.
Formanden bragte Sangerne Forsamlingens Tak
for den smukke Indlednig, hvorefter man gik over til
Dagsordenen.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dagsorden:
1. Dag.
Prøvelse af Mandaterne.
Valg af Mødets Tillidsmænd:
a) Dirigenter, b) Sekretærer, c) Justeringsmænd.
Beretning om Organisationens Virksomhed.
Beretning fra Jetnbaneorg, Fællesudvalg, Fælles
repræsentationen og Statsfunktionærernes Laane
forening.
Herunder behandles Forslag fra fl. B. om Be
myndigelse til, sa,alænge Priserne paa Tryksager
er meget høje, at Protokol al Delegeretmødet
optages i det først udkommende Nr. af »Dansk
Lokomotiv Tidende«, og at Udsendelse i Særtryk
bortfalder. Endvidere Forslag fra Bmnde Lfb.
Afd., Fa. Lokf. Afd., Ar. Lfb. Afd. og Ab. Lfb.
Afd.
Fremlæggelse af Org. Regnskab for 1919.
Forslag til Budget for Organisationen for 1920.
Herunder behandles Forslag fra fl. B. om F\H
højelse af Diæterne, fra Ms. Lfb. Afd. om Til
skudet til Afdelingerne.
2. Dag.
Beretning om Bladets Virksomhed og Regnska
bet 1919.
Herunder behandles Forslag fr_a Hg. Lokf. Afd.
Forslag til Budget for »Dansk Lokomotiv Tiden
de« 1920.
Forslag fra .fl. B. om Indtrædelse · i »Nordiske
Jernbanemænds· Union«.
Sikkerheds- og. Velfærdsforans-taltninger, Forslag
fra Ar. Lokf. Afd.
Herunder Forslag .fra fa. Lokf. Afd.
Forslag fra Lfb. ·G. Jensen, Ar. fl., om Ændr!ng
af ·Anciennitetsreglerne og fra Hg. Lokf. Afd.
Forslag til Lovændring fra fl. B. _om,' at Odense
anføres til Afholdelse af Delegeretmøde.
Valg af Formand. - Valg af Redaktør.

.,

Punkt 1. · Sekretæren opraabte de delegeredes
Navne- og alle var mødte.
_ Forretningsfører Sandberg, Kristiania, bragte . en
Hilsen fra Norsk Lokomotivmands-Forbund og ud
trykte Ønsket om et godt Resultat af Delegeretmødets Arbejde.
Lokomotivfører Madsen, Privatbanerne, takkede
for Indbydelsen til Delegeretmødet og haabede paa
et godt Udbytte af Arbejdet paa Delegeretmødet.
Punkt 2. Til Dirigenter valgtes Axel Madsen, Gb,
0. Larsen, Es, Volma11 Hansen, Kø, og Remming, flg.
Til Sekretærer valgtes C.. -M. Christensen og Boyesen, Gb.
Til Justeringsmænd .valgtes C. M. Hø/er og· Ne
dergaard Petersen, Gb'.
Dirigent: Volman° Hansen.
Punkt 3. Formanden mdledede der <oiter med nogle
Mindeord om de Døde og berørte særlig de ved Vi
gerslev omkomne kammerater, hvorefter Forsamlin
gen rejste sig;
Formanden omtalte derefter det ekstraordinære
Delegeretmødes Forløb og fremhævede, at ingen an
den Tjenestemandskategori havde opnaaet saa meget
som Lokomotivmændene, hvorefter han udførlig re
degjord� for de Forhandlinger, der havde været ført
om Ernolumenterne gennem Fællesudvalget, hvilket
var ført af et meget snævert Udvalg idet kun een
Mand fra hver Org. deltog og Generaldirektøren. Om
talte de forskellige Ydelser og omtalte specielt Køre
penge og Natpenge som fik tilbagevirkende Kraft frn
Okt. 1919, og menfe, at Tillægsbevillingsloven vilde
_blive vedtaget umiddelbart efter den nye Rigsdags
Omtalte derefter Dyrtidstillæg,
Sammentræden.
Konjunkurtillæg og Stedtillæg• og cle i Anledning af ·
sidstnævnte udsendte Cirkulærer, hvorefter det var
lykkedes at faa Brande og Grindst�.d i Sats .b, og
Langaa i Sats c. Man havde ventet at faa Gedser
rykket op, · men det lykkedes- ikke denne Gang. Redegjorde for Uniformssagens Løsning, som vist
kunde karakteriseres som tilfredsstillende og med
delte, at man forhaabentlig k'unde vente at faa bevil
get en Beklædningshjælp a 50 Kr. paa Tillægsbevil
lingsloven. Bemærkede, at man, i Anledning af den
udsendte Rundskrivelse ang. Natpengeberegnil}gen,
havde protesteret imod bemeldte Rundskrivelse og at
der havde været Forhandling om/Sagen. Omtalte
endvidere de førte Forhandlinger ang. Udvidelse af
2 Mands Betjeningen paa Rangermaskinerne, som_
førte til det · Resultat, at der yderligere hertil skal
bruges 24 Førere. Paa Normeringsloven er opført
70 Mand, dette Tal vil nu blive forøget til 94. Med�
delte, at man nu havde Ret til sine Feriedage, og at
de Dage, der ikke bevilgedes det ene Aar overførtes
til det paafølgende Aar, men at Betingelse herfor var,
at de skulde have været søgt og nægtede. Kom der
efter ind paa de nye Tjenestetidsregler og meddelte
herunder, at Tjenestetidsudvalget havde faaet løst
Spørgsmaalet om Godtgørelse til Depotforstanderne
for denne Tjeneste.. Der �ar foreslaaet 240 Kr. til
Depoter med en enkelt Maskine, 360 Kr. til Depoter
med flere Rangermaskiner -og 450 Kr. aadig til De-
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poter, hvor der var Togmaskiner. Kom derefter ind kom til Sønderjylland, dog vilde de kun faa nedsatte
paa, at man nu, efter Beslutning; i Tjenestetidsudval Dagpenge •efter en Maaneds forløb. Omtalte deref
get, udsendte Skemaer til Udfyldning for at blive ter Sprogø som et godt .R
· ekreationsopholdssted, man
færdig med Beregningen af Ove_rtidsgødtgørelsen for havde tænkt sig at faa indrettet ferieopholdssted
det forløbne Aar og ventede at Medlemmerne hur- paa Knudshoved, men dette var uig�nnemførligt. An
tigt vilde efterko�me Opfq_rdringen.
befalede i denne S;immenhæng indtrængende, at Lci
•
.Redegjorde for det paa Delegeretmødet 1918 komotivpersonalet her i Danmark, i Lighed med vore
nedsatte Udv. Arbejde, som skulde undersøge Beti svenske ng norske Kammerater, tog Tanken op om
meligheden af en _evtl. Indmeldelse i De samv. fag at bJgge og indrette vort eget .Rekreationshjem. Ti
forb. Udv. havde tilendebragt sit Arbejde og hen den var sikkert moden hertil nu.
stillede til Delegeretmødet at vedtage følgende .ReL. Rasmussen, Sd.: Omtalte fællesrepræsenta
tionen og meddelte, at der var tilsluttet 49 Forenin
� solution:
»I Anledning af det paa Delegeretmødet i 1918 ger med ca. 50,000 Medlemmer.
rejste Spørgsmaal, om Organisationens Indmeldelse i
C. A. Lillelund, Kø., meddelte,· at Laaneforeningen i
De samvirkende fagforbund, subsidiært Tilslutning 1919 havde udlaant 53,950 Kr. til 43 Laansøgere. Si
tii Transportarbejdernes Sammenslutning, har Hoved den 1916 var der udlaant 250,000 Kr., og manede til
bestyrelsen. efter en derom ført Debat nedsat et Ud Varsomhed med Optagelse af _Laan.
valg, til nærmere at undersøge Betimeligheden
af Or
•
Middagspavse.
ganisationens Tilslutning til ovennævnte Sammen
slutning.
Dirigent: Axel Madsen.
Imidlertid har der i Aarets Løb været Arbejde i
Lokf. Aug. Andersen, Ar.: Takkede for Beretnin
Gang for en almindelig Sammenslutning af Skandi gen og bemærkede et forhold i Aarhus, hvor Nat
naviens Jernbanemænd i en Union, og dette Spørg�
pengene bortfalder fra 4 fm. til 6 Em. Kunde be
haal har· u;saa været Oc,�' • and for bemeldte Ud kræfte, at forholdene i Sønderjylland var daarlige,
valgs Overvejelser.
dog ikke med Hensyn til Materiellet. Vilde opfordre
Udvalget har efter lndgaaende Behandling af Medlemmerne til at udfylde Tjenestetidsskemaerne
Spørgsmaalet besluttet at indstille,
hurtigt. Vilde have anset det for rigtig, at man havde
1) En nærmere Sammenslutning til internationale tilkaldt Afdelingsformændene fra hele Landet i An
Transportarbejder federation anses ikke for op ledning af Generalstrejken.•
portun.
Lfb. Christensen, Gb.: Mente, vi endnu ikke var
2) En Tilslutning af vor Organisation til De sam modne til at indmelde os i De samvirkende
• fagforb.
virkende fagforbund, formener Udvalget bør være Der kunde tiltrænges noget længere forberedelses
Genstånd for fortsatte Overvejelser.
tid paa Gb.
3) Med Hensyn til vor Organisations, og dermed Lfb. Therkildsen, fa.: Vilde gerne vide Norge og
Nordisk Lokomotivmands forbunds Tilslutning til Sverigs Stilling til Unionen. Var tilfreds med H. B.s
Union, foreslaar Ud
Skandinavisk Jernbanemands
Stilling til Ge·neralstrejken og fremhævede, at H. B.
:
valget, at der gives Dansk Lokomotivmands fore havde vist os, at den ikke vilde føre os længere ud,
ning .Repræsentanter i Nordisk Lokomotivmands for end den kunde faa os godt hjem.
bunds Sekretariat Bemyndigelse til Tilslutning til
Lokf. iund, Gb.: Var i det store og hele tilfreds
nævnte Sammenslutning.«
med formandens Beretning, omend han ikke delte
.Redegjorde derefter udførlig for Aarsagen til Be
alle Formandens Betragtninger. Havde ventet, at
slutningen om Deltagelse i Generalstrejken, og tak
formanden havde omtalt Oppositionens Andel i det
kede for de tilsendte Telegrammer fra Afdelingerne gode .Resultat med Hensyn til Lønningsloven, dette
.· og for Aalborgs Afdelings resolute Optræden. Om havde der været god Grund til. Var glad for Ernos
talte kort Kongressen i Bergens forløb og meddelte, lumenternes Størrelse og form, men havde hellere
at man nu havde ca. 80,000 Kr. i N. L. f. fond, og ønsket en højere Løn. Det Beløb, vi kan vente i Be
takkede Nordmændene for den smukke Modtagelse klædningshjælp, forbavsede ham Ikke, troede heller
vi havde faaet, som forpligter os. Omtalte Sarnar ikke, at formanden var imponeret. Henstillede, at li.
bejdet i fællesudvalget o•g mente, at man ikke mere B. pressede paa med Uniformsleveringen. Der maa
betales Natpenge for den Tid, man vil have folk til
kunde paaregne et solidt Samarbejde med I. f. Tak.
kede Medlemmerne for Bidragene til Wienerbørnene, Tjeneste om Natten, ellers maa man l<1de dem blive
og henstilede til de Afd., der endnu ikke havde gjort hjemme. Takkede for Udvidelsen af 2 Mandsbetje
.Regnskab, at gøre dette snarest. Kom derefter ind ningen, og ønskede Skydemaskinen bes<1t- med 2
paa forflyttelserne til Sønderjylland og haabede, at . Mand. Vilde henstille, at ferieretten udvidedes saa
de der forflyttedes dertil vilde optræde saa roligt og ledes, at alle Lokomotivmænd fik 3 Ugers Ferie.
værdigt som muligt. Der var meget daarlige for Iiaabede, at de nye Tjenestetidsregler snart kom i
hold, og de maatte væbne sig med Taalmoc;lighed. Virksomhed, og var glad for Oplysningerne herom
Henstillede til de ældste Lokfb. at søge Pladserne i og vilde rette en Tak for det Arbejde, der var lagt
Vamdrup og Lunderskov, , for at undgaa fo·rfrem- . her, specielt for de 31/2 Time, som sikkert havde væ
melse af yngre Lokfb. og meddelte, at Betingelserne ret vanskelige at gennemføre. Var tilfreds med, at
var tilsvarende dem, som gjaldt det Personale,_ der Myndigheden var lagt i Afdelingens 'ttænder, og
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Overinstansen skal nok holde Distriktsledelsen i Tøm som Medlem af li. B., og omtalte ros.ende den Lfb:,
me. Godtgørelsen til Depotforstanderne Var udmær der skulde have kør-t 962, 2. Paaskedag.
ket. Var glad for li.'-B. Beslutning ang. Generalstrej
Lfb. Andersen, Ab.: liavde den Opfattelse, at alle
ken, som h�vde forskaffet D. L. P. en Position, det Lokfb., der forretteqe Tjen_este paa enmandsbetjente
havde kostet mange Aars Arbejde at naa. Vilde bringe Rangermaskiner, skulde have Punktionstillæg i lien
li. B. sin person. lige Tak for Beretningen. Var enig hold til Tjenestemandslovens Paragraf 12.
med li. B. i Stillingen til D. s. P. og- med liensyn til
Lfb. Petersen, Ar.: Ønskede, at Foreningen tog
Transportarbejderforbundet. lian' var ikke af den Arbejdet op for Familiefripas til de efter 1912 an
Grund moderat, men maatte holde sig til det Rette. satte.
Vilde anbefale Tilslutning til Unionen og haabede,
Lfb. ]. Knudsen, Gb.: Vilde fremhæve, at Skyde
man fik Vedtægterne gennemgaaet paa behørig Maa maskiner burde have 2 Mands Betejning, der forbru
de. Med liensyn til Tjenestetidsopgørelserne var det ges ca. 80 Tons Kul pr. Maaned. lienstillede, at man
saaledes, at ikke alle, Medlemmerne havde Materiale tog ·kraftige Forholdsregler mod de Lokorrlotivmænd,
saa dette kunde ske. Taklede tilslut Formanden, fordi der havde udmeldt sig af Org.
han havde bragt Tanken· frem om Oprettelse af et
Lokf. Hansen, .lig.: Omtalte Kørepengene og den
Rekreationshjem og anbefalede, at' man nedsatte et tilbagevirkende Kraft, og ønskede Medlemmernes
5 Mands Udvalg til at tilrettelægge denne Sag og Mening om Generalstrejken.
haabede, dette maatte· blive Resultatet af Pre. dsrnødet
Lokf. Staack, Bb.: Vi har i Brande stemt for Løn
i Dag. :ttaabede med liensyn ' til de udmeldte og Jllingsloven i Forventning om større Stedtillæg. Øn
udenforstaaende, at de enten kom , ind i Org. eller skede en Godtgørelse til Førerne, der kørte med
udenfor Jernbanen.
Tørv paa Maskinerne.
Dirigenten oplæste følgende Telegram fra Sverig:
Lokf. Lund, Gb.: Ønskede · Ret til Deltagelse i
»At vigtige Forhandlinger hindrede i at efterkom Valg i Lighed med, hvad Søfolkene har.
me Eders venlige Indbydelse til Delegeretmødet, brin
Formanden replicerede til de forskellige Talere:
ger vi _Eder vor hjerteligste liilsen med Ønsket om Vilde give Andersen, Ar., Ret � sit Syn paa Natpen
gode og for Foreningens Fremtid lykkelige Beslutnin gene, men haabede, at man skulde naa til et godt
ger. Leve Dansk Lokomotivmand·s Forening.
Resultat, og kunde ugsaa give Andersen Medhold i,
·Svetiges Lokomotivmannaforbund
at alle Afd.-Pmd. skulde tilkaldes, naar Tiden tillod
Styrelsen
dette. Oplyste, at Lunderskov og Vam'drups Depoter
MoHn-Ringdahl.
eventuelt blev flyttet Syd paa og meddelte endvidere,
'Lokfb. Petersen, Ng.: Maatte _kræve NatPenge til at det kun var faa Lokfb., der overgik fra Sønderjyl- 'Y
Lokfb;, der riiaa rejse i Pakvognene som Passagerer land til Statsbanerne. Glædede sig over, at Lund var
og naar de har Nedbrudsreserve. Vilde henstille, at tilfreds med Beretningen, men kunde dog ikke være
man saa · hurtigt som muligt fik 2 Mands Betjening i enig med ham i hans Opfattelse af Oppositionens 'AnOdense. Var glad for Bestemmelsen om, at Kørsels del i Æren for Resultatet af Arbejdet paa Løn
fordelingerne skulde forelægges, derigennem har vi ningslovene. Kunde ikke dele Lunds Opfattelse af, at
Mulighed for at faa Turene lagt, som vi ønsker· det. Emolumenterlie burde være mindre og Lønnen større,
Ansaa Tiden for gunstig til Indmeldelse i D. s. P. - � thi havde Lønnen været større, havde man alligevel
Mente, at der havde- foreligget Ansøgninger fra Lun krævet større Emolumenter. Syntes, man ikke helt
derskov og Vamdrup, hvis man havde Vidst det man kunde afvise den Opfattelse af Natpengenes Bortfal
den naar Personalet kunde gaa i Seng. Oplyste, at
nu ved.
· Lfb. Knudsen, Gb.: Ønskede Oplysning om Over Grunden til den uregelmæssige Levering af Uniforms
arbejdspengene kom · Aspiranterne til Gode. Der genstandene skyldtes Vanskeligheder i Fremskaf
maatte tages skarpe Por,holdsregler mod de Lokfb., felse af Materiale. Var enig med Lund og Knud- .
der gik ud af Org. Anbefalede Tilslutrting til li. B.s sen, Gb., i deres Betragtninger ang. Skydelokomo
Stilling til D. s. F.
tivet. Endnu var det ikke vedtaget hvorledes For
Lokf. Christiansen, Vg.: Takkede for Resultatet holdet laa med. ikke bevilgede Feriedage; men der
med Depotforstatiderpladserrte, ønskede Oplysning om skulde arbeJtles hen til, at mindst lialvdelen af Per
en af Afd. indsendt Udstationeringssag og henstillede, missionen faldt i Sommerhalvaaret. Overarht;jds
at Depotforstanderpladsen i Skive blev bes�t med en Qengene er fra April forhøjet med 15 Øre, til 2"55
Lokf. -·
Øre for Lokf. og 2,15 Øre for Lokfrb. . og haabede
Lokfb. Frandsen, Ge.: Ønskede at vide, om Lfb. paa, at det ·skulde lykkes snart at faa -ordnet Ud-.
blev fritagne for Afvaskning af Førerhuset, og var betalingen af Overarbejdspengene. Vilde henstille, at
utilfreds rhed, at Gjedser · ikke havde opnaaet større Mødet ingen Beslutning tog ang. de udenfor Org.
staaeride Lokomotivmænd, men overlade til li. B. at
Stedtillæg.
Lokfb. Boyesen, Gb.: Udtalte sin· P-cirbavselse- over bringe den Sag i Orden. Ansaa det for naturligt,
Brandes Utilfredshed med Stedtillægget, skønt de at Lcikfrb., der havde Nedbrudsreserve om Natten
alle hav'de · stemt for Lønningsloevn. Forespurgte, ogsaa ·fik Natpenge. Spørgsmaalet ang. Aspiranternes
hvorfor Lfb. Schou ·havde faaet · RaugerPladsen i Overtidsbetaling var ikke bragt i Orden. Generaldi
Odense, 1 da den ikke havde været opslaaet vakant. rektoratet vilde ikke gerne flytte den Lokfrb., der var
Lfb, Nørtaard1 1\b,:-'Takkede· Lokfb.- for Valget Depotforstander i Skive. Lokfrb. blev fritaget for
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Afvaskning af Førerhusene og Kullempning ogsaa• paa
2-aksJede Tendere, naar den iiye Tjenestetidsordning
gennemførtes. Org. havde ikke i· denne Omgang·
kunnet skaffe Gedser større Stedtillæg. Bemærkede
til Lfb. Andersen, A·b., at Generaldirektoratet ikke
anerkender at det er Førertjeneste, der udføres paa
de enmand�betjente Rangermaskiner; deraf følger· at
§ 12 i Tjenestemandsloven ikke kan anvendes. tlaa
bede paa, at det Personale,· der kørte paa de 2mandsbe.tjente Rangermaskiner skønnede _paa dette
Resultat 11f Org. Arbejde, gennem en hurtig og akku
rat Betjening. Skulde til Ønsket om Familiefripassene
bemærke, at Tidspunktet ikke'var gunstigt for Frem
me af dette nu. Org. har indgivet Ansøgning om
Frikort tiL alle Lokf. fra det fyldte 35. Aar. - Ansaa
det for lidet rimeligt at den nye Regering vilde æn
dre paa Køre- og Natpengenes tilbagevirkende Kraft.
, envendelser '
Generaldirektoratet har, trods gentagne H
derom;' ikke kunnet imødekomme Kravet om Godtgø
relse til de Lokf. som benytter Tørv paa Maskinen._
Skulde arbejd{'. for det af Ar. Lkfb Afd. stillede For
slag om Frihed i saa stor Udstrækning. som mulig
den 24. Decbr. og 5. Juni. - Spørgsmaalet om Ad
gang til at afgh:'e Stemme ved Valg, naar Tjeneste
mændene var borte fra Hjemmet, var meget vanske
Ifgt at gennemføre. .Kuhde ikke støtte Ab. Lfb. Afd.
Forslag om · Medlemskortene som Legitimation for
Adgang til Perroner, Ventesale m. m.
Dirigenten satte derefter li. B. Forslag om Refe
ratet under Afstemning.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
De øvrige under Punkt 3 anførte Forslag sattes
ikke under Afstemning.
Dirigenten oplæste et af Lokf. Lund, Gb., frem
sendt Forslag:
»Undertegnede foreslaar Delegeretmødet, at ved-,
tage Nedsættelse af et Udvalg paa 5 Medlemmer til
at undersøge og forberede eventuel Opførelse af et
Rekreationshjem for danske Lokomotivmænd,. i Lig
hed med Sverige og Norge. G. O. F. Lund.«
,
Og oplæste derefter et af Mortensen, Es., fremsat
Forslag:
. '»Til at forberede F01'slag og Planer til Oprettelse
af et Rekreationshjem, ned-sættes et Udvalg paa 7
Medlemmer, hvoraf de 3 Medlemmer er Forretningsudvalget, de øvrigt;,. 4 Medlemmer vælges udenfor
li. B. M. Mortensen. «

..

Efter nogle Bemærkninger af Lund og MortensenI
æltdredes Lunds Forslag derhen, at Udv. skulde be
staa af 7 Medl., hvoraf de 3 var Forretningsudv. og
stilledes at' Mortensen og Lund.
Forslaget vedtoges enstemmig.
Til Medlemmer af Udvalget valgtes:
Lokf. G. 0. F. Lund, A. Madsen og Lokfrb. Soph.
Jensen og Milne.
Beretningen godkendtes derefter enstemmig.
Punkt 4. Soph. Jensen, Ar., forelagde, paa Grund
af Hovedkassererens Forfald, Regnska-bet, og skulde,
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forsaavidt der var Delegerede der·_ ønskede Oplys
ninger, beredvilligt svare herpaa.
Da ingen begærede Ordet satte Dirigenten Regn
skabet under Aistemning.
Dette godkendres enstemnligt.
Punkt 5. Soph. Jrnsen forelagde 13uugctiorslaget
for Organisationen for 1920 og anbefalede det herun
der af li. B. stillede Forslag om forhøjelse af Di
æterne, men maatte samtidig fraraade det af Ms. Lfb.
Afd. stillede Forslag.
Lfb. Mathiesen, Ms., anqef-alede det af Ms. Lfb.
Afd.· stillede Forslag, thi Afd. ky_nde ikke admini
. strere for det K,ontingent som nu stod til ;Raadighed.
Lokf. Vigholt, Gb., Lfb. Milne, Gb. og fl. a. talte
mod Ms. Forslag.
Lok. Hasberg, Fa., anbefalede Forslaget, medens
Lfb. Appel, Str., tilraadede Ms. at give hver en
25 Øre om Maaneden til Administrati-on, saa kunde
Afd. klare sig.
Lokf. Soph. lacobsen, · Ar., ønskede Afd.s Udgifter
i Anledning af Gen<:.ralstrejken refunderet.
Soph, Jensen·kunde ikke imødekomme de af Ar.
Lokf. Afd. fremsatte Ønske og anbefalede tt; B.s
som
Forslag til ·Vedtagelse og· at Budgettet vedtoges
'
•
det forelaa.
\
Ms. Lfb. Afd. forkastedes.
li. B.s Forslag, om Forhøjelse af Diæterne, ved
toges enstemmig.
Derefter vedtoges f!._udgetforslaget -enstemmig.

..

..

2. Dag,

Dirigent: Remming, Ilg.
Punkt 6. Redaktøren redegjorde for Bladets Virk
somhed i det forløbne Aar, og skulde ikke komme
nærmere ind paa Bladets Indhold udover ·at man nu
havde faaet paabegyndt den paa sidste Delegeretmøde
omtalte Artikel ang. Eftersyn af Lokomotivet. Endvidere. havde man rettet ·Henvendelse til Maskdn
direktøren om de paa enkelte Lokomotiver anbragte
Fødevandsforvarmere og Smørepumper, for at faa instruktive Artikler herom til Brug for Bladet, fordi
Medlemmerne ganske savnede Meddelelse om de
nævnte· Apparaters Virkemaade. Man havde faaet
Løfte om saadanne Artikler, der vil fremkomme saa
snart de foreligger. Regnskabet, der foreligger, svarer i det store og hele til det forelagte Budget, der
er dog en Overskridelse af Udgifterne paa ·ca. 300
Kr., men henviste samtidig hermed til de stadig til
bagevendende Prisstigninger,· der .er Aarsagen til'
Overskridelsen. _ Fra 1914 til 1920 har Stigningen i
Trykningsudgiften andraget 400 pCt. og der kan sta
dig forventes nye Stigninger. Omtalte derefter An
noncestoffet, der i det forløbne Aar har været T)led
virkende til det forholdsvise store Tilskud, Forenin
gen maa give til Bladet, men der havde da ogsaa
været et rent Tab pr. Annonceside paa ca. 4,50 Kr.
Vi har imidlertid, i Henhold til Delegeretmødets Be
slutning forrige Aar, selv overtaget Annoncerne, ,og
de staar nu fuldstændig for Foreningens Regning fra
April Maaned og vil antagelig bevirke, at de bringer
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et· virkeligt Nettooverskud. Anbefalede derefter at digt selv at kunne gøre det bedre. tlan var glad for
Kaspar 1-<,øgbrænders Artikler. Vi inaatte i _hvert
man vedtog det forelagte Regnskab.
Lokf. J. lfansen, lig., anbefalede det af Afdelingen Fald have en ensartet Ordning med Bladets Fordeling.
Lfb. Søgaard, Ar., støttede tlg. Afd. Forslag og
fremsatte Forslag, om at la.de Uddelingen af Bladene
foregaa paa den · Maade, det tidligere skete, og nu Lfb. Christensen, Gb., vilde henstille, at Bladet kun
kunde det meget godt lade sig gøre, efter Brevkas udgik en Gang om Maaneden, naar det saa var godt.
sernes Anbringelse paa Skabsdørene, der vilde tillige
· Redaktøren skulde allerførst bemærke til Chri
stensen, at det alene af tlensyn til Annoncestoffet var
hervep. spares en Del Penge.
Lokf. Vigholt, Ob., ønskede mere præcis Levering umuligt at lade Bladef udgaa kun en Gang om Maa
af Bladet, og beklagede, at der ikke stod Artikler i neden, det er praktisk uigennemførligt. Forslaget fra
Bladet om det nye, der anbragtes paa Maskinerne.
lig. vil ikke betyde nogen Besparelse, tværtimod vil
Lokf. G. 0. F. Lund, Gb., ankede over Bladets Le de det forøge Udgifterne i Forbindelse med andre
delse; og syntes ikke Redaktøren tog fast nok her Ubehageligheder. Skulde i Anledning af Aug. An
paa. Var ikke tilfreds med de ledende Artikler i Bla dersens Udtalelse til Lund bemærkf?, at det var om
det, navnlig var Artiklen ,om Generalstrejken meget trent umuligt for et Medlem udenf,or den snævre Le
daarlig. Roste i høje Toner C. M. Christensens Ar delse at skr. ive ledende Artikler, dertil skal bruges
bejde som Sekretær; men syntes ikke han var saa Oplysninger, som han ikke er i Besiddelse af. Da
god som Redaktør. Beklagede Artiklen »Moderne Taleren blev valgt som Redaktør, var det liensigten,
Foreningsliv«s Fremkomst, denne havde bevirket at han kun skulde lede Bladet, ikke skrive det hele
meget Røre i hans Afdeling, og mente at man maatte selv; men det var snart bleven saadan, men han haa
pudse Kaspar Røgbrænder paa Redaktøren, hvis der bede, at den kommende Tid med mere Arbejdsro,
kom mere af den Slags. Maatt'e fraraade lig. Afd. ogsaa vilde bevirke, at de ledende Mænd indenfor
forslag. Organisationen var medvirkende til gode Artiklers
Lfb. Petersen, Ar., kunde støtte Hg. Afd.s Forslag. 'Fremkomst i Bladet. Han var sig sit Ansvar bevidst
Ivar ikke tilfreds med Papiret og ønskede det paa med tlensyn til Bladets Indhold, og skulde sige,· at
ført Dato for Afleveringen til Postvæsenet.
Forfatteren af »Moderne foreningsliv« var Kaspar
Lfb. J. Knudsen, Gb., kunde støtte Jig. Afd.s For Røgbrænders Broder, som i Modsætning til sidst
slag og vilde gerne uddele Bladet.
nævnte havde Lyst til at Medlemmerne ogsaa skulde
Lokf. Aug. Andersen, Ar., anbefalede Hg. Afd.s se deres Svagheder. Han skulde bemærke, at der
Forslag og vilde henstille til Lund at skrive nogle ingensinde var blevet taget liensyn til om en Artikel
gode ledende Artikler i Bladet. De Artiker, han var behagelig for en Overordnet eller ikke. Han
havde anmodet om Optagelse for, var altid blevet skulde snarest mulig sørge for, at Dato for Afleve
optaget. ring til Postvæsenet blev paatrykt, saa Medlemmerne
Lokf.· Jensen; Ge., mente det var Redaktøren:'I derigennem kunde kontrollere Postvæsenet. Den
Skyld, vi fik Bladet saa sent, vilde -anbefale Hg. Afd.s uregelmæssige Levering skyldtes for det meste Bog
Forslig. trykkeren, men vilde dog fraraade at skifte, thi det
Lokf. lfansen, Hg., vilde trække sit F.orslag til kan nemt komme til at koste mange Penge. Med
bage til Fordel for Ng. Afd.s Forslag om at afvente HenSYI) til Kritiken over, at Artikler (kke blev op
Brevkassers Anbringelse paa alle Skabsdøre, forin taget, skulde han bemærke, at han ogsaa blev kri�
den man skred til Forandring.
tiseret for at optage Artikler; men Medlemmerne
Lfb. Johansen, Vg., ønskede, at den enkelte Afd. maatte forstaa, at Medlemmerne som ønskede Ar
selv kunde bestemme, hvorvidt de ønskede det ene tikler optaget i Bladet ogsaa maatte gennemtænke
dem 9g k,ritisk vurdere dem, inden man afsendte
eller det andet.
Lfb. Mathiesen, Ms., Lokf. J. Christensen, Kk., og dem. Det var ikke saadan at løbe til at skrive
læseværdige Artikler. Omtalte dernæst, at Medlem
Lill�lund, Kø., kunde ikke støtte Forslaget.
Formanden kunde godt se Svaghederne i Bladet, merne i nogen Grad selv· var Skyld i den daarlige
men henviste til at Redaktøren ikke var Journalist. Levering af Bladet, man meddelte kort og godt at
Vilde henstille til Medlemmerne at de skrev nogle .nu boede man der, og krævede Bladet dertil, me
Artikler til Bladet, man skulde ikke være bange for . dens man glemte at sende Adressen hvorfra man
· om det var godt skrevet, .vi har en .Journalist, der kom. l:ndv_idere var der ogsaa Afdelinger der ikke
kan gennemarbejde Stoffet. Kunde ikke gaa med til efterkom Opfordringen om at sende Adresseforteg
Hg. Afd. Forslag, som ikke vilde blive billigere, tvært nelsen ind naar det krævedes, eller at denne var
imod dyrere og medføre mange andre Ulemper, som mangelfuld, deraf opstod megen Tidsspilde og Ube
vi nu var fri for. Henstillede til Medlemmerne at hageligheder. Man maa ogsaa af og til søge fejlen
klage pa� Postkontoret, naar de ikke fik Bladet og hos sig selv; men han haabede paa, at- man nu
henstillede derefter til Hg. Afd. om at tage Forsla naaede til en præcis Levering af Bladet, efter den
megen Omflytning af Trykkedet, som forøvrigt flyt
get tilbage.
Lokf. G. 0. F. Lund, Gb., takkede Formanden .for tede nu.
forslaget fra lig. Afd. forkastedes.
hans Stilling til Hg. Afd. Forslag,, som han ogsaa
Beretningen vedtoges.
fandt upraktisk. Bemærkede til Aug. Andersen, Ar.,,
Punkt 7. Redaktøren forelagde· Budget for Bladet
at fordi man kritiserede Bladet, var det ikke nødven-
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ior 1920, idet han knyttede liaabet til at det kunde
holde. Det var vanskelige Tider, med stadige Pris
· vertagelsen af Annoncerne vil an
stigninger, men o
tagelig bevirke, at Indtægterne bliver større end
budgetteret.
Budgetforslaget vedtoges.
Punkt 8. · Mortensen, Es., anbefalede det frem
satte F-orslag om Bemyn�igelse til li. B. om _at_ ind
melde Organi1?ationen 'i Nordiske Jernbanemænds
Union. Igennem en saadan Vedtagelse kunde Se
kretariatets Medlemmer bestemme, hvorvidt Nordisk
Lokomotivmænds Forbund skulde indtræde i Unionen.
Paapegede hvilken Betydning det kunde have og om
talte Understøttelsens Størrelse.
Lfb. Røgilds, Ab., -var ikke enig med Mortensen
og vilde fraraade at give den ønskede Bemyndigelse,
idet han pegede paa §§ 4 og 18 som kunde benyttes
paa en for os ugunstig Maade.
Forretningsfører Sandberg, Kristiania, vilde som
Mortensen anbefale at man gav Organisati-onens Re
præsentanter i Sekretariatet den ønskede Bemyn
digelse, og henpegede paa, at man navnlig i Sverige
ønskede denne Union oprettet.
Chr. Christensen, Es., mente, at den Repræsenta
tion vi fik var for lille. ,lienviste til det svenske L F.
Stilling til Lokomotivmændene, som var et advarende
Fingerpeg. Mente det· var tilstrækkeligt med Sam
menslutning i Nordisk Lokomotivmands Forbund.
Mortensen, Es·., Røgilds Bemærkninger var gan
ske ved Siden af. Der er en Væsensforskel paa vor
Tilslutning til C. 0. og til Unionen. C. 0. var med
bestemmende om Kravene, ·men her var kun Tale om
Understøttelsen og slet ikke om Kravene. der var
Unionen ganske udenfor. Det vi vil hente f ·unionen
er økonomisk Støtte og intet andet. Til Christensen,
Es., skulde han bemærke,· at netop de svenske Loko
motivmænd var stærkt interesseret i Unionen, og vi
skal ikke grave den gamle Uenighed op. Pegede
paa at det' ikke var os, men N. L. F., der i Konflikt
tilfælde kom til at staa overfor Unionen. Det var
kun Jernbanekonflikter· det drejede sig om, Konflik
ter der dikteredes af D. s. F. maatte være Unionen
uvedkommende. Omtalte dernæst at ·udgifterne ef
ter Dannelsen af N. L. F. .Reservefond vilde blive
meget smaa.
Christensen, Es., maatte hævde, at det var det
samme som Godkendelse af K:ravene, naar vi skal
have Godkendelse af den økonomiske Støtte. Vilde
fraraade Indmeldelse, da vi ikke kunde vente Støtte
fra andre end Lokomotivmænd.
Formanden: Vi har en dans� Mand som Præsi
dent for N. L. F. og det vilde derfor være uheldigt
om man skulde bringe et Afslag fra den danske Af
deling. - Vilde anbefale Forslaget, men kunde man
. ikke tiltræde dette i Øjeblikket, vilde han henstille
at man hodt Spørgsmaalet aabent.
Lfb. Røgiids, Ab.: Mortensen mener ikke at aenn-c
Sammenslutning vil være hindrende for Indtrædelse
i D. s. F., dette er naturligvis rigtigt. Mente, at det
var. en Fare, at N. L. F. fik en mindre .Repræsenta
tion end de andre Forbund. Vilde anbefale at Mor-
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tensen tog Forslaget tilbage, .hellere end at faa det
forkastet.

Eftermiddagsmødet.
Dirigent lokf. 0. Larsen, Es.
Lokf. Aug. Andersen, Ar., ønskede ikke at komme
ind i Unionen og saa helst at vi blev staaende som
vi stod.
Lokf G. 0. F. Lund, Gb., anbefalede at lade lio
vedbestyrelsen faa den ønskede Bemyndigelse, for
slaget er godt og vi faar gennem dette en yderligere
Assurance.
Lokf. Madsen, Odder, omtalte de Jernbaneorg.
der var Medlemmer af D. s. I". - Privatbaneiunk
tionærerne havde været nødt til at gaa derind. Vilde
anbefale Dansk Lokomotivmænds Forenings Delege
retmøde at give den ønskede Bemyndigelse til li. B.
Mortensen, Es., skulde endnu en _Gang anbefale
Indtrædelse i Unionen, det var en Fordel under en
Strejke, at man kunde faa de nødvednige Penge .til
Støtte. .Repræsetationen i Unionen var meget na
turlig, og vi er ikke bleven uretfærdigt behandlet.
Det har virkelig ogsaa Betydning for de andre Jern
banemænd at have Lokomotivmændene i Unionen.
Forslaget er kommen fra Nordisk Lokomotivmands
Forbund og det vilde være beklageligt, -om vi kom
til at staa saaledes, at vi ikke havde vedtaget dette,
medens Nordmænd og Svenskere havde vedtaget
Forslaget. Efter adskillige replicerende Bemærknin
ger til forskellige Talere anbefalede han Forslaget
til Vedtagelse.
Derefter vedtoges Forslaget om Indtrædelse i
Nordiske Jernbanemænds Union.
Punkt 9. Lokf. Aug. Andersen, Ar., vilde anbe
fale, at der gjordes noget for at Lysskæret fra Fyret
dæmpedes, saaledes at det ikke virkede generende
for Udsigten, i den lienseende bør der gøres noget,
saaledes at ikke dette. skal bevirke Uheld eller Ulyk
ker. Der burde ligeledes gøres noget, for at vi kan
holde Vinduerne fri for Sne og Is og paa en nem
Maade holde dem sigtbare. Omtalte derefter de
Rum, hvori vi maa anbringe vore Madvarer,· han
havde i Udlandet set anderledes gode Rum, som var
meget bedre egnede til dette og meget renligere.
lieri burde der ske en F-orandring. Sæderne paa
D-Maskinerne var meget uheldige, der var ingen der
kunde holde ud at sidde paa dem; men de kan ind
rettes paa en Maade, saa de bliver anvendelige og
vilde derfor henstille at der gjordes noget for at faa
dem forandrede.
·formanden: De Forslag s-om her fremsættes af
Ar. Afdeling interesserer ogsaa li. B., og de fleste af
de Ting, Andersen, Ar., nævner, har staaet i forrige
Aars Beretning i et detailleret Forslag li. B. har
fremsendt. Vi har nu efter 1 Aars Forløb modtaget
Protokollen over Mødet, hvorefter denne blev gen
nemgaaet. Det fremgaar heraf, at det meste af det
Ar. Afd. ønsker behandlet er behandlet. Med Hen
syn til Lysskæret fra Fyret, kan dette afhjælpes ved
skraatstillede Vinduer, som paa P-Maskinerne og der
vil blive gjort flere Forsøg hermed. Men der skal af
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li. 1:3. blive taget liensyn til enhver Ting som har l:)e de dog forinden han modtog Valg, at fremsætte ei
tydning for Sikkerheden, og vi skal gøre hvad der rorslag angaaende en' Godtgørelse til liovedbestyre!
kan gøres for at fremme dette.
sens Medlemmer, fordi de i det sidste Aar havde
Logi. P. Christensen, Fa., skulde paa Afdelingens haft meget Arbejde og ·megen lidt Frirhed, og at de
Vegne anbefale, at man anbragte Synlighedsmærkerne Diæter, de havde faaet herfor ikke havde dækket
paa højre Side i Kørselsretningen, i venstre Side gør Udgifterne. Det maa være saaledes, at det, ikke er
de ikke den tilsigtede Nytte.
direkte Tab, og han som Formand var inter-esseret
Lokf. Lorenzen, Kø., kunde anbefale de skraat i at Medarbejderne ogsaa gik til Arbejdet med Lyst,
stillede Vinduer som udmærkede mod Lysskæret fra og, ·det er vanskeligt naar der daglig sættes Penge
Fyrdtil. Vilde foreslaa, at Diæterne fik tilbagevirkende
Efter flere Bemærkninger henvistes Forslagene til Kraft til 1. Aug. 1919 for li. B. Medlemmerne..
liovedbestyrelsen.
Lfb. Nedergaard Petersen, Ob., vilde foreslaa at
Punkt JO. Lfb. Johansen, Ar., anbefalede det af genvælge Formanden med Akklamation, og de Penge
Lfb. G. Jensen stillede Forslag om Ændring af An Formanden ønsker findes nok.
ciennit_etsreglerne.
Mortensen, Es., bad Forsamlingen genvælge For
Lokf. J. lfansen, lig., anbefalede lig. Afd. forslag manden med· Akklamation.
til Ændring af Anciennitetsreglerne.
Lkf. Wedeby, Lg. og Lfb. Mathies,w. Ms., anDb
Lfb. Olsen, Ti., forespurgte, hvorledes Lfb. Schou ialede Forslaget og at genvælge formanden med Ak
havcle faaet en ledig Rangerførerplads i Odense.
klamation.
Formanden vilde fraraade at støtte det af G. Jen
Lokf. G. 0. F. Lund, Ob., syntes ikke dette For
sen, Ar., stillede. Forslag, da man skal være forsig slag var passende herunder.
tig med at være medvirkende til at binde Medlem
Chr. Christensen, Es., vilde anbefale formandens
merne 6s selv for stærkt, der kunde ikke være Tale Forslag, det var meget berettiget.
om at gaa med til mere end 3 Aar. Med liensyn
. Lillelund, Kø., vilde anbefale Formanden til Gen
til_ lig: Afd. Fo- rslag kunde han heller ikke gaa med
valg med Akklamation, og vilde have ønsket, at
til, der er vist forekommet et Tilfælde, som man nu Mortensen før havde talt paå hele liovedbestyrelsens
er ked af, men dlsse Regler vi nu har faaet lavet, Vegne.
skal vi ikke gerne have ændret paa hvert Aar.
Lfb. lfeftholm, Ab., anbefalede Formandens for
Mente- at. Reglerne i det hele taget virkede meget slag. go_dt. Det var med li. B. Sanktion at Schou _ var i
Lkf. Axel Madsen, Gb.,,mente, at et saadant for
Odense. Forholdet var saaledes, at den paagælden slag hørte hjemme helt andre Steder, f. Eks. under
de havde søgt og faaet en Rangerførerplads i Ore Regnskabet.
hoved, men saa k•orh 2-Mandsbetjeningen, og da det
.Flere andre Talere havde Ordet til Forslaget og
var efter Opslag han havde faaet Pladsen i Oreho Formandsvalaget, hvorefter Lokf. C. M. /føjer, Ob.,
ved, mente Generaldirektoratet at han havde Ret til der som Revisor havde haft Lejlighed til at gennem
en Rangerførerplads og forflyttede ham tii Odense. gaa -Regnskabet, kunde udtale, at han fandt, at alle
Det var ikke et almindeligt Forhold, og kunde næppe Udgifterne til Diæter og Godtgørelser var meget be
have været løst anderledes.
skedne og· saa smaa som de kunde være.
Lfb. Jensen, Ar., vilde forandre sit Forslag fra 5
forslaget vedtoges derefter enstemmigt.
Aar til ·3 Aar.
Formanden genvalgtes med Akklamation.
Lfb. Johansen, Vg., anbefalede at forkaste For
Formanden leve! - , liurra!
slaget fra Ar.
Valg af Redaktør.
Lfb. Christensen, Ge., kunde ikke støtte nogen af
Fra flere Sider foresloges Genvalg med Akklama
Forslagene.
tion, men Lfb. J. Knudsen, Ob., krævede skriftlig Af
lfelsingør Afd. trak Forslaget tilbage.
stemning.
' Der udspandt sig en Diskussion om dette Forslag,
Lfb. Jensen, Ar., Forslag forkastedes.
Punkt I I. Formanden redegjorde for Aarsagen til idet ingen anden bragtes i forslag som Redaktør.
Derefter genvalgtes C. M. Christensen til R.e
at man ønskede Odense som Mødested, bl. a. var
man paa sidste Delegeretmøde i Odense udmærket daktør. tilfreds der.
C. M. Christensen leve! - liurra!
Formanden takkede derefter for Valget, idet han
Dirigenten oplyste, at der fra Lokf. Grosen, Ar.,
var Forsiag . om at vælge »Fredericia« i Stedet for haabede p_aa, at Organisationen maatte gaa frem i
Enighed og Styrke.
»Odense«.
R,edktøren takkede ligeledes for Valget og haa
Lokf. Axel Madsen, Gb., vilde fraraade baade
bede paa, at det maatte lykkes ved fælles :tljælp at
Fredericia og Nyborg som Delegeretmødesteder.
faa Bladet frem til det Standpunkt Medlemmerne
Lfb. lfeftholm, Ab., anbefalede Aalborg.
Formanden vilde, efter at der nu er kommen flere ø·nskede dette.
Lokf. Madsen, Odder, takkede derefter for at han
Forslag om nye Mødesteder, træk
_ ke li. B. Forslag
havde faaet Lejlighed til at overvære Mødet og ud
tilbage.
Punkt 12. . Formanden havde paa Følelsen at man talte, at Organisationen havde Grund til at være glad
ønskede· at genvælge ham som Formand, men ønske- for dens Ledelse, thi den Beretning, Organisationen
0
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havde udsend( talte godt for den, ikke mange Orga
Org. eventuelle Indtræden i De samvirkende Fagfor
bund og redegjorde udfør,ligt, at det for os nu drejede
nisationer gav noget lignende.
Forretningsfører· Sandberg, 'Kristjania, takkede for
sig om at se Tiden an, det var ikke Øjeblikket nu.
de to Dages Samvær og lykønskede Organisationen . Man· havde for ganske nylig1 faaet udvidet 2 Mands
til dens Beslutninger, og han bragte med sig hjem Betjeningen paa Rangermaskinerne, og udtrykte Øn
til Norge et udmærket Indtryk af Delegeretmødets sket om, at det Personale, der betjente disse Maski
Forhandlinger.
ner forstod at vise gennem Hurtighed, O'pmærksom
Formanden hævede dereiter Mødet og takkede for hed ved Betjeningen, at det rent trafikmæssig havde
den Saglighed og Fordragelighed der · havde præget Betydning at der var 2 Mand paa Maskinerne. dette, og udbragte et med stormende Hurra besvaret Tjenestetidsudvalget er nu færdig med sit Arbejde
Dansk Lokomotivmands Forening leve!
og det varer ikke længe,- forinden Betænkningen
kommer til at foreligge. Omtalte i denne Forbin
delse,.at der fra et Distrikt var erklæret, ·at det vilde
vare
ca, 8 Maaneder, inden de kunde blive færdig
Referat af Lokomotivførerkredsens General
med· Udregningen af Overarbejdspengene. Tjeneste
forsamling den 28. April i Arbejderens For tidsudvalget er nu enige i, at D. L. F. udsender Ske
samling-sbygning, Amaliegade, Aarhus.
maer til Udfyldning, efter hvilke Beregningen vil ske.
Kred�formanden aabnede Generalforsamlingen og Kom derefter ind paa Bolignøden, og man maatte
bød Velkommen, idet han udtalte Jiaabet om en god henstille til vore Medlemmer at klage til Sogneraad,
og frngtbringende Forhandling og udbad sig forslag eventuelt til Indenrigsministeriet, for om muligt at
til Valg af Dirigenter.
fremskaffe bedre Tilstande. Tilslut omtaltes Hoved
Valgt blev Axel Madsen, Gb. og 0. Larsen, Es.
bestyrelsens Stilling til Generalstrejken, der ikke
Axel Madsen overtog derefter Dirigenthvervet, og kunde være anderedes· og Medlemmerne var nu-kendt
forespurgte om nogen havde -noget at bemrerke ang. med Aarsagen til denne.
Generalforsamlingens lovlige Indvarsling.
Lillelund: Omtalte hans Funktion som Formand
ingen begærede Ordet.
for Kredsen og oplyste, at der egentlig kun var en
Dagsordenen:
særlig Kredssag og det var ang. Lokf. Lønningsan
1. Prøvelse af Mandaterne.
ciennitet. Vi har, haft en Forhandilng, i hvilken For
2. Valg af Mødets Tillidsmæhd: a) Dir.igenter, b)
mancien, Sekretæren . og Taleren deltog, og General
Sekretærer, ·c) Justeringsmænd ..
direktøren gjorde R.ede for, at man ikke uden Lov,_
3. Beretning om Kredsens Virksomhed.
givningens lijælp kunde tillægge dem som var til
· 4. Fremlæggelse af Kredsens R,egnskab 1919.
bageholdt nogen Anciennitet, de havde emlig ingen i
5. Forslag til Budget for Kredsen 1920.
Forvejen; derimod kunde Administrationen tillægge
6. Valg af Formand.
nedsatte og atter forfremmede en vis Anciennitet.
7. Valg af 4_ Bestyrelsesmedlemmer.
Beklagede a:t der saaledes kun var ringe.. Mulighed
'
8. Valg af R.evisor og R.evisorsuppleant.
for de tilbageholdte.
Punkt 1. Ved Navnea-praab konstateredes, at alle
Sovh. Jacobsen, Ar., meddelte, at man ikke i Aar
de delegerede var mødt.
hus var helt· tilfreds med li. B. Stilling til GeneralPunkt 2. b) Valg af Sekretærer.
strejken.
Formanden foreslog at C. M. Christensen førte
G. 0. F. Lund, Gb., vilde henstille til Kredsbesty
Protokol over Mødet, idet han henviste til li. B. For relsen, at man arbejdede videre p.aa Spørgsmaalet om
slag paa Delegeretmødet, der var beg;rundet af de Lønningsancienniteten. Var ikke saa tilfreds med
stor•e Omkostninger ved Fremstillingen af et stort Resultatet af Lønarbejdet, men med det Lapperi, der
R.eferat.
siden var kommet ti-I, heller ikke utilfredsstillende og
Efter forskellige Bemæ,rkninger vedtoges det af pegede paa Gb. Afdelings afgørende Betydning for
Kredsformanden stillede Forslag.
Arbejdet. Vilde anbefale Tilslutning til Unionen, men
2. c) Til Justeringsmænd valgtes C. M. Højer og fraraadede at gaa ind som Medlem· i Transportar-·
'Kirkensgaard, Gb.
bejderforbundet, hvad der var ensbetydende med at
Punkt 3. Kredsformanden indledede med en kort være i Konflikt altid. Var enig i :tt. B.'s Stilling til
Omtale af Lønsagens Forløb siden det ekstrao-rdinære de samvirkende Fagforbund.' Var enig med For, m.
Delegeretmøde, af Uniformsagen og Behandlingen af ang. Betjeningen af de 2-mandsbetjente R.angerma
Spørgsmaalet særlige Ydelser, men henstifaede, at skiner. Glædede sig over, at Tjenestetidsudvalgets
,man diskuterede disse Sager paa Delegeretmødet. Betænkning snart forelaa og haabede, at de nye R.eg
R.edegjorde derefter. for Forslaget om Indt.rædelse i ler snart kom i Brug. Bolignøden bevirker, at man
»Nordiske Jernbanemænds Union«, idet han specielt paa Gb. fratager os Værelser, der maa gøres noget
henledede Opmærksomheden paa Strejkeunderstøt i den lienseende. Gav li. B. sin fulde Tilslutning til
telsen og, li. B. ønskede imorg.en en Bemyndigelse Beslutningen om Generalstrejken, denne Beslutning
til at indmelde D. L. F. i Unionen. R.edegjorde for har styrket vor Org. umaadelig meget og givet os
Deltagelsen i Transportarbejderkongressen og beto den Plads blandt Fagorganisationerne som vi har
nede, at Tiltrædelse til en, saadan Sammenslutning Krav pa·a.
ikke for Tiden var ønskelig. Kom derefter ind paa
P. Jensen, Ge, klagede over Boligfor.holdene

.
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Gedser, og man vilde antagelig følge den af Mor
tensen anviste Vej,· Takkede for li. B. Stilling til Ge
neralstrejken.

Middagspause.
0. Larsen overtog Dirigentposten.
Aug. Andersen, Ar.: Omtalte Generalstrejken og

komotiviørere, men mente at Kredsbestyrelsen burde
handle kraftigt i denne Sag_ og at Mødet ikke i den
Henseende skulde vedtage noget.
Lillelund bemærkede til Lund, at han ikke heller
var tilfreds med den Afgørelse der var truffet ang'.
Lønansienniteten. Sagen havde endnu ikke været behandlet i Kredsbestyrelsen. Men forhandlingen viste os, at Generaldirektoratets Myndighed ikke
strækker saa vidt, saa de kunde imødekomme os.
Beretningen vedtoges enstemmi&.
-Punkt 4. Kredskassereren forelagde Regnskabet
og ledsagede dette med nogle orienterende Bemierkninger.
Lund, Gb.: Meµte, at man burde interessere sig
noget mere for foreningens Regnskab end man gjorde,
og at der var Anledning til at gennemgaa dette noget
kritisk. Vilde derefter henstille, at man .specificerede
Regnskabet noget mere.
'
C. M. Højer, Gb., fremsatte enkelte kritiske Bemærkninger.
Axel Madsen, Gb, ønskede Oplysninger om Posten
Leje af et Lokale.
Kredskassereren gav de ønskede Oplysninger, hvo-refter

var ikke enig med tt. B. i den trufne Beslutning, men
der burde dog ogsaa lyde Røster fra dem som ikke
var helt · enig i Beslutningen. Vilde gerne høre
Kredsformandens Begrundelse af den faglige Situation der forelaa, der bevirkede tt. B.'s Beslutning.
Anbefalede Tiltrædelse til Unionen, men vilde dog
tilraade forsigtighed. Natpenges forhøjelse var blevet noget illusorisk ved Rundskrivelser -'og Udstatjoneringsgodtgørelsen var ikke meget værd, naar .liensyn tages til Nattillæget.
Wedeby, Sg.: Gav Bestyrelsen Tilslutning til
Stillingen til Generalstrejken.
Klem, Rci,: Mente, der havde været Tid. til at
foretage Urafstemning i Anledning af Generalstrejken. Man havde_ i Roskilde ønsket Bagsej) paasat
Lokomotiverne, men havde faaet Meddelelse om, at
man ved en forhandling havde nægtet Org. Bagsej]
til Maskinerne.
Aug. Christensen, Kk. og Erik Petersen, Ki., omRegnskabet 'godkendtes.
Punkt 5. Kredskassereren forelagde Budgettet med
talte Utilfredshed med den Maade, Beslutningen om
Generalstrejken var taget paa.
Bemærkning -om, at Beløbet fra Medl. ikke kom til at
Thygesen, Ng.: Omtalte, at man krævede Læge- passe og at formandens og Kassererens Godtgørelse
attest fra de ældre førere, naar de ønskede at kom- var forhøjet.'
Efter at flere Ta,lere havde haft Ordet, bl. a. anme paa Rangermaskinerne. -· Efterlyste Remissebygningen i Strib.
gaaende en af Kredsformanden fremsat Udtalelse
Hansen, Hg.: Støttede H. B. i Beslutningen om ang. Afholdelse af Delegeretmøde hvert 2det eller
Generalstrejken. .
3die Aar,
Lund, Gb.: Aug. Andersen burde have udtalt sig
vedtoges det foreliggende Budgetforslag.
om, hvad H. B. skulde have gjort i den Situation de-r
Punkt 6. Valg af Formand.
forelaa. lienstillede, at. man tog under Overvejelse,
Christiansen, Vg. Stillede forslag om at genvælge
hvilke forholdsregler der skulde iagttages overfor de Mortensen med Akklamation.
Lokomotivmænd, der staar udenfor Org, Vilde haabe
Mortensen · meddelte, at han paa Grund af perpaa, at man kunde faa dette Spøgsmaal klaret.
so•nlige forhold havde set sig nødsaget til kun at
Aug. Andersen, Ar., Drøjdahl, Str., Hansen, Kb., og tage Del i liovedbestyrelsesmøderne, og at han
Jensen, Gi, fremsatte Bemærkninger om General- iøvrigt stillede sig til Disposition som hidtil.
Mortensen genvalgtes med Akklamation.
strejken.
kredsformanden: Unif9rmen er en forbedring af
Punkt 7. Dirigenten oplyste, at af de 4 BestyLønningsloven som var tiltrængt. Var ikke enig med relsesmedlemmer var det Vording, der ordinært skulLund i Afskaffelse af Sportierne, vi blev ganske vist de afgaa.
fri for en hel Masse Vrøvl, men fik maaske til GenLillelund oplyste, at han paa Grund af Alder havde
gæld noget andet der var værre. En eventuel Re- tænkt at trække sig tilbage, men at han af Hensyn
vision af visse Go-dtgørelser behøvede ikke at be- til det af Mortensen fremsatte ikke vilde modsætte
tyde mindre Udgift for Statsbanerne, men en retfær- sig Genvalg.
digere fordeling. liavcl.e fremsat Udtalelser om de
Christiansen, Vg., · vilde henstille, at det store De·
ældres Adgang til Rangermaskinerne, for at høre de pot i Vestjylland fik en Repr. i Kredsbestyrelsen.
Delegeredes Mening. Var enig med Lund i, at. der •
Sfrand og Busk, Ar., anbefalede at vælge nye
maatte gøres noget med Hensyn til Værelsesforhol- Kræfter ind i Bestyrelsen.
dene paa Gb. Sagen ang. Bygningen paa Strib er
Ved den derefter foretagne Afstemning fik Kanne
fremmet og vi venter Afgørelse herpaa. Vi fik ikke og Hviid 45 St., Lillelund 44 St., Vording 22 St. gennemført Bagsejlene ved forhandlingen, men dette Derefter havde A. Madsen 13 St. og liøjer 8 St.
var mest fordi man ikke ønskede at se »Klude« paa
Punkt 8. Til Revisor valgtes C. Rasmussen, Ar,
Maskinerne. Replicerede derefter udførligt til for- og til Revisorsuppleant liøjer Oh.
Derefter hævedes Kredsgeneralforsamlingen.
skellige Talere ang. Spørgsmaalet Generalstrejke, og
om de Resultater dette førte med sig. Var enig med
C. M. C.
Lund med Hensyn til de udenfor Org. staaende LoLæst af A. C. Kirkensgaard og C. M. Højer.
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Referat af Lokomotivfyrbøderkredsens Ge
.,
neralforsamling i Arbejdernes
Forsamlings
bygning i Aarhus den 28. April 1920.
Kredsformanden aabnede Generalforsamlingen Kl.
10,10 fm. med et Velkommen og udtalte Haabet om,
at Dagens forhandlinger maatte blive til Gavn for
Lokomotivfyrbøderstanden, mindedes de i Aarets Løb
afdøde Kammerater, forsamlingen sluttede sig her
til ved at rejse sig.
Kredsform. oplæste derefter Dagsordenen.
1. Prøvelse af Mandater.
2. Valg af Mødets Tillidsmænd.
a. Dirigent. b. Sekretærer. c. Justeringsmænd.
3. Beretning om Kredsens Virksomhed.
4. forelæggelse af Kredsens R.egnskab for 1919.
5. forslag til Budget for Kredsens Virksomhed i
1920.
6. forslag fra Ng. Afdeling.
7. Valg af Krer.lsformand.
8. Valg af Kredskasserer og· 3 Bestyrelsesmedlem
mer.
9. Valg af R.evjsor og R.evisorsuppleanter.

Punkt I. Ved Navneopraab viste det sig, at alle
Delegerecle var tilstede.
Punkt 2. Til Dirigent valgtes Volman-flansen, Kø,
og R.erriming, Hg.
Volman-flansen overtog Dirigenthvervet.
Kredsform. henledede Opmærksomheden paa Hbst.
forslag ang. Udsendelse af Beretning fra General
forsamlingen og Delegeretmødet, dersom man kunde
tiltræde forslaget vilde han foreslaa, at ·man valgte
en Sekretær til i forening med Kredsens Sekretær at
udarbejde R.eferatet til Bladet.
Milne, Ob. m. fl. kunde dog ønske at hver Afde
ling fik et maskinskrevet Eksemplar af R.eferatet.
Ved Afstemning v,edtoges Hbst. forslag med 30

Stemmer.

Milnes forslag om et maskinskrevet R.eferat til
Afdelingerne iik 9 Stemmer.
Derefter valgtes Boyesen, Gb., til sammen med
Kredssekretæren at udarbejde R.eferatet.
Til Justeringsmand valgtes Nedergaard-Peter
sen, Gb.
Til Prøvelse af Mandater valgtes Nedergaard
Petersen, Gb., og K. Petersen, Ar.
Punkt 3. Kredsformanden oplyste, at han i sin
Beretning kun vilde omtale de Sager, der _ specielt
angik Kreds 2.
Paa forrige Aars Generalforsamling var det be
sluttet at søge om, at der udleveredes Lfb. 2 Sæt
Overtrækstøj, dette Spørgsmaal havde man af Hen
syn ttl hele Uniformssagens Løsning ladet ligge, man
vilde senere søge det løst.
Der v.fr i Aar i Lighed med tidligere indsamlet
Oplysninger fra Afdelingerne om Lokomotivfyrbøder• nes førertieneste, det maatte beklages, at flere Af
delinger havde· været uvillige til at svare.
Det var lykkedes atter i Aar at opnaa en Godt
gørelse for de Lfb., der fyrede med Tørv, denne vilde
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blive ydet med 10 Kr. pr Maaned, naar over den
halve Vægtmængde af Brændselet var Tørv.
Oplyste endvidere, at en R.ække Lfb., der havde
mere end 12 Maan�ders Aspiranttid, havde .faaet de
res Lønancfennitet forbedret, der var endnu nogle en
kelte, hvis Sager endnu ikke var i Orden, men haa
bede ogsaa paa et godt R.esultat for disse.
Med Hensyn til Tjenesteancienniteten vilde man
tage $pørgsmaalet op i Aar.
Omtalte at man ved forhandling med Gdir._havde
opnaaet Tilsagn om 21 Førere til R.angermaskinerne,
og saaledes vilde nu ca. ,Halvdelen af R.angermaski
nerne være bemandet med førere, der er fra April
1919 til April 1920 forfremmet 141 til førere.
Paa Normeringsloven var forlangt 70 førere. Tje
nestetidsordningen vilde endvidere kræve ca. 70 fø
rere, til Sønderjylland skulde antagelig bruges 57
førere, skulde i denne forbindelst oplyse, at der
manglede Ansøgninger til Vamdrup og Lunderskov
og vilde opfordre de ældre for Tur til forfremmelse
staaende Lfb. til at søge disse Byer, da Adm. i mod
sat fald vilde besætte disse Pladser med yngre An
søgere.
Omtalte endelig Generalstrejken.
Sluttelig bragte Kredsformanden en Tak fra fhv.
Lfb. Jensen, Viborg, for den store Hjælp, der var
ydet ham.
Jensen, Langaa, forespurgte hvorledes det gik med
Kullempningen paa 2-akslede Tendere.
Th. Christensen, Gb., var tilfreds med Lønancien
niteten, men meget utilfreds med Tjenesteanciennite
ten, henviste- med nogle Eksemple til nogle Lfb.,·
der var kommen fra Privatbaner.
Vilde have fører og Lfb. paa alle R.angermaskiner.
Omtalte, at nogle førere havde truet med at ud
melde sig af Organisationen, mente man ikke kunde
træde for skarpt op mod disse.
Mathiesen, Ms. mente, man i Org. skulde afholde
sig fra Politik.
Jensen, Kø., forespurgte, naar Uniformen kunde
ventes udleveret.
f/eftholm, Ab. og Terkelsen, Fa., mente ikke, at
der blandt de yndre Ub: var Ansøgere til førerplad
serne i Sønderjylland, iøvrigt bu;de Pladserne besæt
tes efter Anciennitet.
Vest, Vm., oplyste, at han for at undgaa forflyt
telse havde søgt en førerplads i Vm.
Kredsformanden meddelte, at man havde Op
mærksomheden henvendt paa de førere, der evt.
vilde udmelde sig af Org.
Olsen, Thisted, bad Bestyrelsen arbejde for, at de
efter 1912 ansatte, fik familiefripas.
Nedergaard-Petersen, Ob., mente, at det var ulov
ligt at erklære Strejke uden at spørge Medlemmerne.
Appel, Str., ønskede en anden Ordning for Optagelse af ny Medlemmer.
Kuhn, Kb., anbefalede Lokomotivfyrbøderne at ind
melde sig i 2 Kroners J\assen.
Pallesen Ar., udviklede, at for at en Org. kunde·
have den rette Betydning, maatte den ikke alene være
faglig, men ogsaa politisk.
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.:' Jqhansen, Vg., takkede Hovedbest. for den Stilling,
den havde taget til Generalstrejken.
Kredsformanden lovede, at der skulde blive gjort,
hvad der kunde gøres for at opnaa familiefripas for
dem, der ikke havde-· disse. Takkede for den Tilslut
ning, der var givet Hovedbest. for dens Stilling 'til
Generalstrejken, kunde ikke dele de enkelte Udtalel
ser, der var for, at Medlemmerne først skulde spør
ges, i et saadant Spørgsmaal maa Hovedbest. handle
selvst?!ndigt.
Spørgsmaalet om Kullempning fik sin Løsning med
d�n ny Tjenestetidsordning.
Med Hensyn til Ordningen ved Optagelse af ny
Medlemmer da var en ny Ordning under Overvejelse
og kunde snart ventes gennemført.
. Naar Uniformen kunde ventes, var ikke godt at
sige, men man skulde have Opmærksomheden hen
vendt herpaa, evt. søge Sagen fremskyndet.
,

Beretningen godkendtes enstemmig,

Efter frok. ostpavsen overtog Remming, lig., Dirigenthvervet.
Punkt 4. Kredskasereren fremlagde Regnskabet
for 1919.

Regnskabet godkendtes enstemmig.
Punkt 5. Kredskassereren forelagde Budgettet for

1920 og gennemgik de enkelte Poster og omtalte den
evt. forhøjelse af Diæterne samt gjorde opmærksom
paa en ny Post paa Budgettet »Emolumenttab«, denne
Post skyldtes, at det, selv med forhøjede Diæter, vilde
betyde Tab at rejse i foreningsanliggender.
Th. Christensen, Gb., ønskede, at de Delegerede
ogsaa fik deres Emolumenttab godtgjort.
Heftholm, Ab.,_og Mathiesen, Ms., anmodede om,
at der maatte blive tildelt deres Afdelinger Billeder til
Opholdsværelserne, og at der f.o.r Ms. Vedkommende
gjordes noget for af skabe bedre Opholdsværelser.
Kredskassereren imødegik Th. Christensen. Der
er forskel paa at rejse en enkelt Gang og at foretage
de mange R.ejse, Bestyrelsen maatte, bad C. anvise
Udveje, saaledes at Ønsket kunde imødekommes.
Frandsen, Ge., kunde ønske, at Diæterne yderli
gere forhøjedes fra 12 til 14 Kr.
Th. Christensen Gb., mente at kunne anvise en Ud
vej, nemlig Besparelse paa de R.ejser Kredsbest. fo. ...___
retog.
Knudsen, Gb., maatte tage Afstand fra C.s for
slag der klagedes altid over, at Kredsformanden ikke
kommer ofte nok, vilde ikke anbefale at spare paa
dette Omraade.
Kredsformanden, henstillede, at de Afdelinger, der
havde Ønsker med Hensyn til Velfærdsforanstaltnin
ger, tpstillede lfovedbest. Meddelelse derom.
Havde intet imod de fremsatte Ønsker, men der
maatte anvises, hvorfra Pengene i saa Tilfælde skulde
tages.
Kredskassereren maatte ligeledes have Anvisning
paa Besparelser, gennemfører man de fremsatte Øn
sker, er Budgettet sprængt. C.s Anvisning havde in
tet paa sig, de Beløb, der er opført til Rejser, er saa
smaa, at der paa disse intet kan spares.

Th. Christensen, Gb., mente endnu, de;· kunde s.pares paa det omtalte Omraade.
Kredsformanden støttede Kredskassereren og vilde
anbefale Medlemmerne at godkende det forelagte
Budget.
Johansen, Vg. mente, man kunde spare Tillægsbil
letterne---og lade Pengene gaa i Kasse.

Budgettet godkendtes derefter enstemmigt,
Punkt 6. Ng. Lfb. Afdelings forslag om, at alle •

Lfb. forsynes med Tjenesteur, motiveredes af
K. Petersen, Ng., der fremhævede Betydningen af,
at ogsaa · Lfb. havde Ure, og mente ikke, det med
Billighed kunde forlanges, at man skulde udsætte sit
priv.ate Ur for evt. Overlast i Tjenesten.

Forslaget vedtoges.
Kreds.formanden henledede Opmærksomheden paa,
at man ikke maatte vente sig for meget
af dette
. Por.
�a�

Oplyste samtidig, at der var mødt 47 Delegerede,
alle Mandater var i Orden.
.•
Punkt 7. Kredsformanden meddelte, at det ikke
var noget Ultimatum, naar hele Kredsbest. havde stil
let sine Mandater til R.aadighed, men man havde nu
gennemført alle løbende Principsager, og man kunde
nu uden Skade for Org. skifte Bestyrelse.
Heftholm, Ab., anbefalede at genvælge Rasmussen
med Akklamation.
Th. Christensen, Gb., krævede Afstemning.
Flere Talere anbefalede at genvælge R og opfor
drede C. til at give Afkald paa Afstemning.
Milne, Gb., vilde foreslaa Lfb. Knudsen, Gb., som
Kredsformand, K. var et kendt Medlem, der havde
, gjort et stort Arbejde for Aspiranterne.
Rasmussen, Ar., bragte Kredsformanden en per
sonlig Tak for hans Arbejde for Lfb. og vilde hen
stille, at man til næste Aar tog under Overvejelse at ·
lønne formanden.
L. Rasmussen genvalgtes med 42 Stemmer.
Knudsen, Gb., fik 8 Stemmer.
Punkt 8 a. Kredskassereren oplyste, at han, da
han ventede forfremmelse i en nær fremtid, ikke
kunde modtage Genvalg, vilde takke for de Aar, der
var gaaet, det havde altid været ham en Glæde at
arbejde for Kredsen og bragte Medlemmerne, spe
cielt Afdelingskassererne, en Tak for godt Samar
bejde.
Kredsformanden bragte Kredskassereren en Tak,
ikke alene for hans Arbejde som Kasserer, men og
saa for hans øvrige Arbejde for Kredsen.
Soph. Jensen leve. Hurra.
Jensen, Kø., yilde foreslaa Volmann-Hansen, Kø.,
som Kredskasserer.
I. Johansen, Ar., vi_lde foreslaa C. Peterse11, Ar.,
som Kasserer.
Kredskassereren kunde anbefale Ar.-Afds. for- slag, han havde haft Petersen paa nært llold og
kendte hans. Arbejdskraft, mente han netop var den, Mand, der burde vælges.
C. Petersen, Ar., valgtes med 49 Stemmer.
Volmann-Hansen og Th. Christensen fik hver
Stemme.
0
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Punkt 8 b. Overgaard, Ar., og Andreasen, Gb.,
Punkt 3. Repræseniantskabet f.oreslaar følgende ·
ønskede lkke Genvalg, Overgaard grundet paa Syg Tilføjelse til Vedtægterne: Efter § 6 d tilføjes som
dom og Andreasen grundet paa den Kritik han havde nyt Stykke:
været udsat for fra Gb.
e) Sagkyndig Bistand.
Kuhn, Kb., havde intet imod at modtage Genvalg.
»Tilkalder et Medlem sagkyndig Hjælp, som
Heftholm og Røgilds, Ab., vilde anbefale, at man
Bisidder under en Sags Behandling, kan der ydes
valgte Chr. Nørgaard, Ab., som Kredsbest.-Medlem,
Godtgørelse for eventuelle Udgifter.
N. vilde være en brugbar Kraft i Bestyrelsen.
Repræsentantskabet maa dog i alle Tilfælde
Milne, Gb., vilde ikke væe med til at vælge en
forud være underrettet.;,
Repr. fra Ab. blandt andet af den Grund, at Ab.-Afd.
Denne Tilføjelse gives tilbagevirkende Kraft til
var Tilhænger af Indmeldelse i »De samv. Fagfor
1. Oktbr. 1919.
bund«, vilde derfor foreslaa Vasa Nielsen, Gb.
Forslaget vedtoges.
Th. Christensen, Gb., foreslog Kuhn, Kb.
Punkt 4. Formanden afgik efter Tur og genvalg
Røgilds, Ab., maatte tilbagevise det af Milne frem tes enstemmig. Til Revis-orer valgtes de Revisorer,
satte mente at neto,p M. manglede den rette Forstaa som skal revidere Hovedkassens Regnskab.
else af, at det nu ikke gjaldt om Samling opad, men
Lokf. Klem, Roskilde, fremdrog en Sag uden for
neda;:l.
Da�sordenen. Den omhandlede et Medlem i Ro.,
Johansen, Vg., anbefalede Nørgaard, Ab., og fandt som ved et Uheld havde taget Skade paa sit Syn,
at Gb.-Afd. var inkonsekvent, naar de (oreslog Knud hvorfor han har maattet gaa til Remisetjeneste i ca.
sen som Kredsform., og derefter foreslog Vasa Niel 1¼ Maaned, henstillede derfor, at tljælpefonden be
sen som Repr. ·Vilde foreslaa Knudsen, Gb.
talte ham Erstatning for det lidte Tab af Emolumen
Jensen, Kø., vilde foreslaa Boyesen, Gb.
ter. Flere Talere havde Ordet hertil ,og de faldne
N. L. Hansen, Fa., foreslog Appel, Str.
Udtalelser gik alle ud paa, at man af Hensyn til
Appel, Str. ønskede ikke at modtage Valg.
Konsekvensen ikke kunde indlade sig Peta at yde Er
Boyesen, Gb., ønskede ikke Valg og ønskede at statning i det-9mhandlede Tilfælde, da Lovenes § 6 h,
trække sig tilbage til Fordel for Vasa Nielsen.
som lir. Klem havde henvist til. ikke kunde siges at
� Valgt blev Vasa Nielsen, Gb., 37 Stemmer, E. tage Sigte herpaa.
Kuhn, Kb., 36 Stemmer, Chr. Nørgaard, Ab., 35 St.
Det vedtoges at henvise -omtalte Medlem til at
Derefter fik Appel, Str., 19, Boyesen,. Gb., 13 og indsende Sagen til Repræsentantskabet, saa dette
Knudsen, Gb., 11 Stemmer.
kunde tage under Overvejelse, om der kunde ydes
Punkt 9. Til Revisor foresloges K. Pedersen, Ar., nogen Erstatning under en eller anden Form.
og Søgaard, Ar.
Derefter sluttede Dirigenten Generalforsamlingen.
Valgt til Revisor blev K. Pedersen, som· Suppleant
Søgaard.
Faneindvielse i Fredericia.
Boyesen, Gb.. , henstillede, at man søgte tilvejebragt
Mandag den 19. April holdt D. L. F.s Fredericia
Midler, saaledes at der kunde rejses en Mindesten
paa den ved Vigerslev forulykkede Kollegas Grav.
Afdelinger Faneindvielse i Købestævnets Festsal.
Kredsbestform. meddelte, idet han takkede for den Festen begyndte Kl. 7 Em. Lokomotivfører Hubert
smukke Tanke, at Kredsbest. vilge tage denne Sag· op. bød Velkommen og afslørede Fanen,
Herefter var Dagsordenen udtømt, og Dirigenten
Lokomotivf. Chr. Christensen, Esbjerg, slog det
sluttede Generalforsamlin'gen.
. lste Søm i og talte i varme Ord for D. L. F.
Lokornotivf. Soph. Jensen slog 2det Søm i for
Referat af Lokomotivper�onal'ets Hjælpe- . det .første Ord i vort Motto: »Enighed«.
Lokomotivfrb. Niels transen, Fredericia, slog 3die
fonds Generalforsamling den 28. April i
Amaliegades Forsamlingsbygning, Aarhus. Søm i for »Kun1dskab _o,g Hjælp«.
Det vair selvfølgelig en stor Dag for Fredericia
Dagsorde'n:
Afdelingen, at den kunde indvie den lste Fane under
1. Beretning om F-0ndens Virksomhed i 1919.
D. L. F., og vi henvendte os til vor gamlt .Formand,
2. Fremlæggelse af Regnskabet for 1919.
Hr. Chr. Christensen, Es., for at formaa ham til at
3. Forslag om Tilføjelse til Vedtægterne.
hjælpe os at gøre denne Aften saa højtidelig som
4. Valg af en Repræsentant 'og to Revisorer.
. Punkt 1. Formanden aabnede Generalforsamlin ·mulig, og Afdl. syntes ikke at kunne tænke sig andre
_gen og udbad sig f-orslag til en Dirigent. Valgt blev til at slaa første Søm i, thi vi kunde samtidig vise
Hr. C. ·C. Frugterne af det store Arbejde, han havde
Lokf. 0. Larsen, Esbjerg.
Formanden he_nvi_ste derefter til den trykte Beret lagt for Lokomotivmændene i sine unge Aar, og jeg
bringer Hr. C. C. Afdelingeimes hjerteligste Tak.
ning, som godkendtes enstemmig.
Vi havde ogsaa henvendt os til vore _tre Form�nd,
Punkt 2. Da Kassereren for Hjælpefonden ikke
var til Stede, fremlagde Lokf. R. Hviid, Ar., Regn men de var forhindrede i ·at komme; men Hr. Soph.
skabet. Bemærkede, at der i det trykte Regnskab Jensen, Aarhus, repræsenterede Hb., og han talte
var indløbet en Trykfejl, idet der ·under 5. Sag staar smukt om Ordet Enighed, og Afdl. takker ham for
anført 30 Kr.. i Erstatning, skal være 20 Kr., hvoref hans · Assistance. Lokofrb. Niels_ Hansen, Fa·, tafte
ter Regnskabet enstemmig godkendtes.
• for Ku)ldskab og Hjælp.
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Der var digtet 2 Sange til Faneindvielsen af Lo
kof. Hubert, Fa, og aabenbarnde derved, at vi han en
fin Lyriker i vor Afd.
Dernæst var der fælles Kaffebord; og da Festdel
tagenne blev samlede om det særdeles smukt pyn
tede Bord, blev Feststemningen sat adskillige Grader
i Vejret, hvilket ogsaa en Sang for Damerne gjorde
sit til. -

Fanen.

Det er en 4-dobbelt Dannebrogsfane af Silke,
øverst er. der broderet Dansk Lokomotivmands-For
ening, Fredericia-Afdelinger, lste Januar 1900, paa
Midten er der broderet en R-Maskine i Naturfarve, un
der denne staar: Enighed, }5undskab, Hjælp, og nederst er der broderet en Laurbærgren.
N. H.

Udnævnelse (henhv. Ansættelse) til Lokfyrbøder fra
1. Maj 1920.

Ifaandværker J. K. Lokdam, Centralværkstedet,
Aarhus, i Brande, Haandværker C. C. Møller, Cen
tralværkstedet, Aarhus, i l\fasnedsund, og Ekstra
haandværker A. T. Tillebæk, Kbhvs. Hovedbgd.,
Masnedsund.

Afgaaede ved Døden.
Lokfører A. 0. V. S. Tøjberg, Aarhus H., den 29.
April 1920, og Lokfører C. N. J. Thomsen, Kbhvs.
Godsbgd, den 2. Maj 1920.

Takl-

Til Lokomotivpersonalet i Nyborg, Odense og Assens.

,;

Da jeg personlig er forhindret i at takke enhver
»pens. Lokomotivfører, Lokomotivførere og Lokomo
tivfyrbødere i Tjeneste«, som over for min Hustru og
Sygekassen.
mig viste os den smukke Op"mærksomhed ved en
Jernbanelæge -i 1 A III Sygedistrikt (København) Deputation af Deres Kolleger i vort Hjem, efter min
Thorv. F. S. Jensen, Colbjørnsensgade 15, henflytter · endte Gerning i Nyborg, Lørdag d. 15. ds., beder vi
fra 1. Juni sin Bopæl og Praksis til Vesterbrogade hermed modtage vor hjærteligste Tak.
82, 2. S. (3. Etage), hvor hans· Konsultationstid bliver
Schollert og Hustru,
liverdage fra 10-11¼ og Onsdag Aften 7-8 (Tlf.
Lokomotivmester, p. t. Vamdrup.
Vester 4082t
Hjærtelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mit
Jernbanelægen træffes fra samme Dato paa Cen
A. C.' Schultz.
25' Aars Jubilæum.
tralværkstedet Tirsdag og fredag fra 81/.-91 /e.
- --~---·-·

Overført fra »D. S. & U. F. til »D. L. F.«
Lokomotivfyrbøder J. Jensen, Gedser.
Lokomotivfyrbøder A. L. Jensen, Gb.

Lokfører. M. Henriksen, Masnedsund, den l. Maj
1920 til Kbhvs. Godsbgd., Lokfører N. C. Knudsen.
Masnedsund, den 1. Maj 1920 til }5hbvs. Godsbgd,,
Lokfyrbøder A. Jensen, Brande, under .4. Me,j 1920
til Fredericia, Lokfyrbøder S. K. T. Nielsen, Masned
sund, under 4. Maj til Nyborg og P. Andersen, Mas
nedsund; under 4. Maj 1920 til Nyborg.

Til Lokomotivfyrbøderkredsen.

Undertegnede har nu overtaget Forretningerne som
Kasserer for Lokomotivfyrbøderkredsen, hvorfor' alle
Meddelelser og Henvendelser ang. Sager vedr. Kreds
kassen fremtidig bedes tilstillet mig.
C. Petersen,
Schleppeg
_ relsgade Nr. 9, 2., Aarhus.

Min. Udnævnelse til Lokfører fra 1. Maj 1920.

Herrernes Magasin ·

{ , ~--J

Lokfyrbøder A .M. A. Rønaa, Nyborg, i Masned
sund og Lokfyrbøder J. M. Pet�rsen, Nyborg, i Mas
. nedsund.

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

N.I(. SENNEVALD

Tlf. V. 220x
Istedgade 64
Største Udvalg i Hatte, Huer,
Manchetskjorter
5 pCt. til Jernbanefunktionærer
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
Slags Straahatte

Antiautomat
og Vinstue

Frk.

GARVERI & LÆDER-UDSALG

Tnndlige Sørensen
69, Istedgade 69,

Konsultation fra 10-7 Tlf, Vester 905 x

Hele !l'andsæt fra 20Kr.

Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate
Priser, Bedøvelse ·hver Dag Kl, 2.
Reparation udføres paa faa Timer,
Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt

Ol

Forflyttelse efter Ansøgning.

.

Personalia.

Zephyr
& ·Gummi
'Kravetøi

11, I sted gad e 11.
A/S

Praktisk og billigt, i n g en
Vaskeregning
mere, kan. af
vaskes af en
hver i koldt
Vand. Føres i
alle Facons·

LOVIS LILLIEQUIST

187, NØRREBROOADE 187.

KØBENHAVN L

PRØV

TELF. TAOA 441

BRI LLANTRINGE

K. Hintz,

OULDURB1SMYKKBR
BILLIGST I BYEN

»flippen«, Jstedgade 128, Kbhv. B

B. Svendsens Sliberi.

1, Skoubogade 1,

samt Udsalg af Knive og Saxe

11 K Ø B E N H A V N. ..
1

anbefales.

GRØNNEGADE 1" Telf. Byen )' 5140

Hvad koster Serges?;I �
Det kommer an paa, hvad De vil anvende det til, og hvor De køber det! Naar De skriver· til A. Wildes kontante
Manufakturforretninl, Nyborg, saa er det til. en af de store forretninger, som fra selve Produktionsstederne indfører
særlig store Partier, og som i Kraft heraf tilbyder gode V�rer til billige Priser saa langt under almindelige Butikspriser,
at det ikke er Smaabeløb, der spares ved enten at besøge fo· retningen_ selv eller sende denne sine Ordrer. forretnin
gens gode Navn er erhvervet, fordi dens Navn aldrig misbruges, men fordi ethvert Tllbud derfra er mønsterværdigt.
Vore Kunders fulde Tilfredshed er vort Maal, hvorfor enhver Vare, der ikke tilfredsstiller Køberen tages tilbage og
godtgøres naar Returnering sker straks.
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld Garanteret Hel Uld
120 Ctm. bredt marine Kjole- 140 Ctm. bredt sort eller ma 140 Ctm. bredt Marine Kam 135 Ctm. bredt marine Herre
serges, vævet ai fineste en- rine Cosiume Serges, kraftig garns Cheviot. En meget so Serges. Overordentlig smuk
lid Vare til at slide paa. Til og stærk Vare til Herre- &
gelsk Uld, meget smuk og Kvalitet
blød Vare
stærkt Herre- og Drengetøj Drengetøj
12,40 Øre pr. Meter.
12,20 Øre pr. Meter.
Opgiv farven De ønsker.
16,70 pr. Meter.
15,63 pr. Meter.
forbrug til Nederdel 2 Meter forbrug 3½ Meter til frakke
Forprug
3,15 Meter til Herre
forbrug
3,15
Meter
til
HerreTil hel Kjole 3¼ Meter
43,40. 4 Meter til Costiime:
Habit 52,61.
49,60.
Habit 49,25
39,65

A.WILDES

KONTANTE MANUFAKTURFORRETNING

NYBORG

HELSINGØR

A. F. Stricker

Tlf. 72

Tlf. 72

Isenkram- og Udstyrs
forretning
Glaø og Poreellæn
Støbegods
HELSINGØR

FORSA.MLINGS
BYGNINGEN

Tlf, 70 - Stengade 37 - TI(. 70
(Helalngør Folketeater)
anbefaler sine hyggelige

Restaurations-- &
Selskabslokaler
Ærbødigst Jens Bech.

ROSKILDE
Mads Nielsens Eftf.

Emil Chr. Praefke
Tlf. 381 Møbelfabrik Olsgade 20
Møbler i alle moderne Stilarter
til meget billige Priser
Rimelige Afbetalingsvilkaar

V. Jensen

Borg�rdiget I 9
T elf. 554
Handelsgartner
Spec.: Buket- og Kransebinderi
frø og Udplantningsplanter
Moderne smalle 14 Karats

Forlovelsesringe

Elegante moderne festgaver, Ringe,
Brocher og Halssmykker billigst ho,
Guldsmed Valdemar Frandsen
Tlf. 776 Sko·111agergade 9 Tlf. 776
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VIBORG
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� FREDERICIA -

Fredericia Dampvaskeri,
kam. T1jrensningsanstalt

Telf. Ht. Vl":NDERSOADE 63A. Telf. 141.
Pllial: DANMARKSOADE 21.
Tlljet hente■ •r: bringes overalt.
A!rbødicst M, Broder"en.

IIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHi:: Htllllllll

DAMEHATTE
altid billigst i

,,MOD E S", Yeetend,
Gravene 1. Tlf. 748.
-,-,---,,-,,...-"
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Ger Deres Indkøb
hos vore Annoncerer.

KNUD �ØHLERS,

SLAGELSE
Ure, Briller

og Pincenetz bedst og billigst
Reparationer udføres

M. Christophersen,
fisketorvet

A/S
. SLAGELSE OG
KORSØR
DAMPMØLLER
Husholdningsmel
"BLANCA"

Køb alt

under
Herreekviper.ing
henhørende
hos

Otto Johansen
L. Jensen

Nygade 4

Slagelse

Største Udvalg .i
Cigarer og Tobakker
LØVEGA.DE 27

Tlf. 243

Tlf. 243.

LÆDERHANDEL------- NøRREBROGADE 213 C

-

HAFN·IA
·

- ·:

· ,: ·-

Samlede Oaran� pr. 1. jMMtar 192

ca.:1,00 MiHioner Kroner.

Samlet fC>Nikr�bestand pr. 1. jafl. l-9 ·

ca. 4f 5 Millioner Kroner.

•

NøPPeb•os Vinim.po�t Nør,ebfo,adt m.
ROBERT BERTHELSEN

- ----·

Tit, Taga 1390

Stort lager af is.te Kiasse-s Vi�e og Spirituosa. - Billi{Jste Priser.
Ciga,._ -

i

og-

Tobakslo;r:retning, U
anbdøer sig med

JagtvøJ
•

2'7�

� Cip<er, Tobakker, Cigaretter, Vme og Spirituosa. """"""""
M, Kappers.
TelefoH Tag� 248 y.

@

Personbailegaårdens Marketenderi. ··_
1
·
F. L. Viltoft
·
anbefal-er sig til det ærede Lokomotivp�rsonale.

��•

Alfred Lilliestra�d

Ent1elske- ·lltøde
Hafft
-

._,,

--

13,60 - 1�50.

VIN HAN.DEL
Tlf. Vester 55 22 y .
Saxogade
- M·- --- ,J73
n__ -s~Istedgade).
e,_ __ (ved
·-e-•---- n·- ------ Slag
terf •:retnl:n.g,

I
- C. B. Møller & Co's
@ts�;J:fous\
: Nørreport.

������Cigarer

-

Cigaret�er

Ciga�lllos & Tobakker
faas hos d'Herrer forhandlere samt

Østergade 1 & Østerbrogade 27

�������

0. OREGERSENS
Blomster-forretning
.
BLAAOAARDSOADE 25.
Tfll!lon Nora ilm.

-

. •

--

o

Dybbølsgade 56.

'

Prima Okse- og Kalvekød til Dagen■ billigste Pris.
Specialitet: fars og Hakkebøf.

Telefon Vester 5(1 y.

JØHLER & INGDAM, stabaut lnstalfatør,'

Teli'.:. Vester 3t99.
Istedgade 138.
Stort Udvalg i Ly sekl'ORer, 5faalamper og Strygejern.
T i I b u d grat i s.
Alt elektrisk Arbejde udføres.
j�@& gg;;� ,.";_ � - .... ' ..� . ' .., �
.....

Vesterbros CigaP- og Vinimport

Telefon Vester 8210

Istedgade 140 · .
,

Ster!!itø Lager al I.... Klasses Vme eg Cigarer tll abeolat
bt-1.llgste Priser.
,
·

-:Jt�� Største Udvalg i Læ d er varer
_·

· Drrefc� Indkøb

__

� .1

Stort :Udvalg i Ko n firm at i e ø ø-0 aver

HANS SØRENSEI, - Tlf. lera 3ffl9 - faltøetalt 54

Tasker - Podemo�æer - Kamme - Albwns - Rygsække
Nodemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler
Billige Priser • Ingen Konkurrence.
-•.

=-25_:A.ar_::_________________________
·
_::::___:__I
� Ul Jernhlma�

Elektrisk Lys og JCpaft

P.

bHligøt
Telefon-RingeltHIDing- Biektrhike Artikler - Tlf. ebro ena

��u�t�ll�r�EN,

N. FRlilA V'NS6ADE'ff,

