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FER
! IEHJEMMET
1 Juli M1waned er det ,et .Å!ar 1iden nit
vo1,t Fel'.iehjem a,abnooe in før rte EeSon
og dette I ke
, te j,o paa en g,anske i8'llilfæ1mg
sa,a
ledes iæt dette Vendepunkt i Or
foode, ,
a
•gani, aitfonen Historie
iklrn ma1,keTOO'�
paa noigen udpi'æ,get Maia.de. Imidlertid
v••a
, r Orig.aniii ait1onens Ledelise ind:lio1, �t
med, ,at det havde ,81:in Bøtydllli111g ia.t ipræ
senti e1,e Hjemmet fol' Rege1u:ng, Rig, diag,
Admini.'straJtio.n ,og-Pl' se, men ,af fo11skel
lige ·Aaæag,er tantlit dien,ne Præsenrtation
fø1,st ed ·i Aia.il'.

2. JUNI ·1923

Den 24. Maj amlede Da'Il k, Lofoomo� •
tivmaJ1dis For,e11im,g derfor en Række Gæ� ·
,siter paa Fei, rieh;iemmet. Sel,skiabet amlede ved 12-'Diden paa Hj0'mmøt -o .g ibliandt
Gæsterne sdml \?i -nævne Generialdirekitø
Etir, l 1ontorchefer1ue
T•en, Distri
l
• 1ktsclr.ef
Harhoff og J1acobi, M,& kn,irngeniørrumc
Schmidt og Kfal" Auditør A,34ge And 1· :ei{_.:."'
Enrl videre F,on�e,,bning, farer. L .A. �u:;: r,
fr.a Dansk Smede- og M-a:.sikiiinarbejd,e1•.:-FJør°:.''
·t·-1
...
.-y.
bund, Jern1banef-01·eni:nige� ved Ko
rn,
t
li0l0r•;
·
,
l
J
Ohmey, r, Daoo•k J errihanefo1,bu ifd ·: _v._e�l
Sekretær hl'. � ji-e, Værk1sitedsorg,a;11i,si- · Y!'!
itiooen ved Miasiki:JJ.1Jrut'bejder Boes n, PTiv.at-
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banerne v,eicl Lokomotivførerne Brix og
Mad,sen. Jernbanelægerne ved Dr. Mørch,
Hval ø og Thon ald Jen1sen, København.
- Sver1g,e vm· rep1ra:iseirnter,et ved Hr. Ax.
R irngibahl -og Hj. Moli1 n ,og Nor1g,e v,ed Hr.
Jorusen, Tx·ondhj,em. - Enidvidere v,ar d-er
en Mærngrde Itepræsentarnter for P•r s,, e,n
o,g Mænd, der pa.a f011s,kemg M1aia,de har
vi,st Hjemmet lnte11es,se.
P181a 'hoss· truaende Billede vil ma.n kunde
genke- rnde flere af d,e her nævnte Gæster.
Kl. oa. 12¼ gri.k man til Bords, o, cr ved
Bordet bød F0Tma111clen for OTg,a.rnis1 wtione?1
v,elkmnmen og g,av et Reisume over Hjem
mets THblivel, e h1s,orri,e. Til Slut udtalte
han en T,ak 1tri I R.igs, da.g.ein og Min1sterie-t
fo1 cli der wu· beviiJ.get et 'J il,s�md P'a.a 2 000
Kr. til DTiHen.
Gene1·aldir'ektØ1·en tog Ord·et kort ,eft0r
og tak1kede prua Administrationen1 Vegne
for Irnæby,del,seln og fo�-di man hav,d,e villet
giv•e Embedsmændene i A,dminii :trrutionen
Lejlig,h,e d itH ,a,t ise Fe-riehjemmet. T,akke
de fm- det udmærkede ATbejde, der pr"etered i ,al ],e Jerniba;neaidmirniJs trati,onen,
Grene, in,g,en , skulde særlig fr.emhæves,
men det mrua,tte :dog å.ndrømmes, ,alt det rsær
lig va,
, r Lokomouivmændene, der .s<tod med
det stor-e AmisvaT deT <tog hruaTdit paa
r
verne 0ig derfoil.· vimr ,d,er en særlig Grund
,til ·at ønske dem itil Lykke med ,dette her11ge Rekreati-on hjem, hvor d,er ·kunde hv i
,
les ud i Feri,ein ,efter en .aa11 trengende Tje
neste. Hirua.ibede, at Bevillinigsmy11drighe
d1erne ,ogs, wa i FTembi,den vilde 'l"i1skud til
Hj-emmets DTif:t og udb1iagte
· -til Slut e11
Sk.rual for LoJ<1omotivmæn,d,ene.
Derp,aa havde Darn;;k Smede- o,g Ma,
ki:na1,bejder Forb
, undJS Formamrd I. \..
Ha.nsen i01�d t ·og uditalite følgende:
Jeg er iklæ D:iig,ter eller Poet; hvis jeg
n
, ar det, v:il,d,e jeg 1s1g,e med By.r,on:
1

.

.

81ml vi boo1t herfJia, rsaa ,g,iv os bl,ot en Død
om Schelleyrs i TosJmnruha\nets BøLg,er,
0ig nærmeTe uddybe ,cl,i:sse Orid. Jeg eT ik
ke D:Lg,teT; men jeg k<ommer t- il ,at tænke
paia d
, 1 e OTd, :J11a:ar jeg ser paia den her-

lige Fjord Bølger her urdei.nfor. Jeg tak
. 
ik r f, OT, at vi er komm t med 1 h er ud for
at rSe dette smuikike Hjem med de herlige
Omgivelsr er. Det ,e[· Tigiti,gt 1SO'lll Forman
den @ger, ,at rna,
• aIJ ' Puhlikum rSer LokOiillo
,tivmændene, s,aia er d
, e, s01,te 10 g rsvæ1ired0;
det ,gælder o
. g
, ,sa
1 .ia os Smede; men fordå. ·v'i.
eJ.· !Sorte, er vi derfor ikke S'Tllav ede. Je.g .
synes, at Lokomotivmændene er de bedste
Jm�nba.nrefolk; men d,e ,er jo
• og1siaa,ailLæam
meTJJ kommet foa Smedene, ,0ig hvi:s, ikke
Genera1dire, kitør-e11 h.a.vde været heT, tur:ie
jeg ha.ve .s,agt, rat ,det e. T Lokomortivmænde
ne, der sbr a.ar i pirdisen for De -c1an -ke
Statsbaner, det er i a
, l F,ald dem, der er
foræs•
t
under
Køæelen.
P.aa Da11Jsk Sme
•
de- o.g M1aiski11ra1,bej,der Forbunds Vegne
ønsk-er j,eg .dem til Lykke med ,d,eti te rsmuk- ·
ke Hjom, som man •bliver .lys å. Sindet ved
blot at se. Je,g beder FOlisiamlirug,en hæve
G J,as,set for Danisik Lokomotiv,mamdJS For
ening.
Hj. Molin brrug,te -en Hil,s n foa rsvenske
Lokomotivmænd ,oig lykønrskede de danske
Lok,omotivmænrd til den udrrnærlkede Le
delse .af de1r s Or1grainrisaiti,or11.
En prua Hjemmet boende Pensi,o nær,
RodemesbeT FJ.--åws, JH1iste ,deu herlige Luft
p3!a Refsnæs Strrand og ,en,cl,te med en Sk,a,:il.
for P•re
, ssen.
Deiiprua blev Hjemmet forevi t for all-e
Gæ terne og 1foa .all,e S:u•der høl'telS ,de mes,t
uforbeholdne Udtale1ser. - Vi sk
1 ,al ikke
fo11ta,be {)IS i Eruke1rthediæ:·, men f,m os, ,som
kender Fo•i,hol,d,en,e ,derned,e, Vifil' det rglæ
deli,gt ,ait høre hvilken Samstemmighed,
Iihvilki
•
deT va
en EnLghed,
, r om Hjemmets
,
herli,ge J3elrigrg,enhed og Indret:r:uin1g. Tirden
,nar j•o kun kim�t og e�ter e, it; hais•tigit Blik
rundt om � ,all-e Lofoalirtete1me, 1s,aavel ude
om inde, 1samlooes Gæster -0ig Vær:ter vod
en lille Forfriisikn.irlg foT:i.ndren Bilerne
kulde -t1,a,nrspoifltere Delitag,erne· i, Præsmi
-taitionen ml Ba.negiaiarden i,gern.
Vi ,tr,or wt 1tm,de 1s11ge, ,at diet foT ralle Del
ta,gerne v:ar en fo!illløjeliig og mimeri,g Daig,
og Da,gen hmgite Bud :til rd,e,n ,sitome Verdan
u,d,e om os, , om Lolwmotiwnænd,enes 1S1IT1uk
ke Hjem paa Refsnæs.
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Punkt 2.
a. Til Djrigenter valgte : Lokofør rne A. Mad
en, Gh. og C. Ra$11l1U en, Ar., Lokofyrbø
derne Convad, Od. og V. Johansen, Ar.
b. om ekrelærer valgte s efler Hen, tilling
fra Formanden Lokofb. Kr. Pederrsen, Ar.
og til As i lan e Lokoførerne RaS1IDussen
Fa. O" Fejring, E .
ml Lokofb Haiarbo '
Ab.
c. Til Protokolreviisorer valgtes Lokof. R. Gro
.·en, Ar.og Lokofb. H. øgaard, Ar.

DEN 23. OG 24. APRIL 1923 I FORSAMLINGS
BYGNINGEN, ØSTERGADE, AARHUS

Mødetider: 1. Dal Kl. 9 1/, Fm.-12. Kl. 1 '/2
-6 Em.
2. Dag Kl. 91/2 Fm.-1-2. Kl. 1 ¼-6 Em.
D.A!GSORDE
Mødels .kailming.
1.
avneopraab af de Delegerede.
2. Valg af Møde1ls Tillidsmænd.
a. Dirigenler, b. ekretærer, c. Prolokolre
visorer.
3. Beretning om Organi•sa,lionerus
Virl� omhed.
•
Beretn.iri,g f.ra Jerll'baneorganisationernes
Fællesudv•alg,
Fælle.sr.epræ serulationen
tat fun.ktionærernes Laaneforening o�
Udvalget for Ferie- og Rekrealion hjøm.met.
Herunder For lag fra a. Roskilde Afd. 10,
·b. Aalborg AM. 33-34, c. Esbjerg Afd. 23,
'fl. Fredericia Afd. 22, e. Esbjerg Afd. 23
og Aalborg Afd. 33-34 og f. For lag fra
li
Hovedbesteyre1sen.
4. Fremlæg.g eise ·af Organi ;;:ationens Regnskab
for 1921 og 1922.
5. Firrs!a,g <til Budget for 1923.
Herunder Forslag fra 1a. Aa11h u, Afd. 37-38, b. V,amdrup Afd. 41, c. For -lag fra Ho
vedbeslyrel en, d. Gb. Md. 2, e. For,slag fra
Lokomotivfyrbøder K. Hambæk, j. M:
6. Beretruing om Bladets Virk omhed og Regn
,ska,b for 1921 og 1922.
7. For.slag lil Budget for »Dan k Lokomoliv
Ti<lende« for 1923.
Herunder For lag fra a. Vamdrup Afd. Id
og b. Forslag fra Hovedheslyrersen.
< • Jubilæumsfesten.
9. For lag frå a. Frederiks!havn Afd. 32. b.
Aarhus Af.d. 37, Viborg Afd. 29 og Aalborg
Af-d. 33. c. AarhLL Afd. 3 . d. Gb. Afd. 2, og
e. Lokomotivfører G. Borup. Ø-terbro.
10. a. Valg af Formand.
b. Valg. af Redaktør.
11. Afalu,tning.
Med n,ogle -indledende ,og orjenlerende Be
mærkninger aabnede
Z. onnanden, Ricli'. Lillie, Mø<lel og bød For
samlirugen hjærteligt velkommen.

.

Punkt 1.
Ved Niavneopraab konstateredo at alle ile
Delegerede var mødt.
Formanden skildrede •derefter nærmere de
Kolleger, der I iden id te Delegeretmøde var
afgaaet ved Døden og udtalte til lut et: .Ære
være deres ,Minde.
Forsamlingen tuttede sjg hHtil ved at rej, e
.
1g.

Punkt 3.
Ax. :Maidsen overtog nirigen,bhverve, t.
Formanden jn,dledede ,sin Beretning med al
karakleri.ere Perioden iden id te Del geret
· ylte
møde om en Kamp fra kyltegrav bil k
grav. De daarlige Ti,der .havde i høj Gra,d !Il1ær
kel Tjene temæn<lene, idet man havde været
ude for en Ræk-ke af Forring Iser paa alle Om
raader. Man var dog jkke ene om de fo1,rjn
gede Levevilkaar. liv.ad Tjene temænd-ene led
under var, al man var underka,stet politiske
Inlriger og Brydninger, aada1me !havde været
a[ afgørende Betydning un,der den nuværende
Agrarregering, He1�redøm.rne. Gennem Pressen
var man grundigt bekendt med Partiet Venlre Holdning overfor Tjene tmnændene. Re
geringen havde været udsat for et voldsomt Pre
fra Partiel. Delte 1havde bl. a. haft til Følge, at
der før t nedsalte en parekommi ion ved Te
I gra[væ en l og <l rnæst ved Postvæ. enet. i
den kom Turen til Lait banerne og derefter velignedes man med en Overspa,rek-ommission.
Denne havde i -særlig GL,ad beskæftig t ig med
v re Forhold, nemlig bl. a. • ærlige- Ydelser«
og Tjene tetiden, ,og den ha\lldc værnl meget nær
o-aaende og herusyn løs i , in S-elænlming. Re
, ultalel var dog heldigvi ikke blevet saa fø
leligt , m spaael. - ilualionen i de sid te to
A<ar var ('ne laaende i Or,gani: ationen H;islorie;
man havde allsaa ingen Erfaringer for, hvor
dan man skulde grhl>e Tingene an, kun kunnel
øge at holde m t muligt igen.
parekommi ionens Betænln1inger indeholdtes i 4 tore lyk
ke Bind, ,saa der thav<le været noget at gr· anske.
- Gik d�refter over til at omtale Dyrtidstillæ
gel, der 2 Ga11ge havde givet alv· orlige Nedslag,
1 Gang et mindr
ed lag og 1 Gang intet. Ven
tede tigrring paa det næ te Gang. Havde tid
ligere næret nogen M11 tillid til Pni tallet Paa
lideli"hed men var nu me t tilbøjelig til alli
gevel at 1have 'fillro til Paalideligheden. Oplyle, at der var Kræfter i Bevægelse for at frem
s.kaffe 2 for kellige Pri, tal, 1 for et Middel
land budget og 1 for et almindelig Arbejder
budget.
Konjunkturtillæget .gav Anlednfog til alvor
lig Bekymring. Før te Ga11g kar Regeringen
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det ned, 4rodJS Pr-0te&t fra ,alle Embedsmands
og Tjenestemandsorgani sationer. Med Erfarin
gerne fra hin Handlema,a,de rtog Organisalion.sle
de.rne denne Gang noget anderledes pa, a Rege
r.in,gens Angreb paa Konjunklurlillæget, idel
man gik ud fra, at ,det var ,bedre at •bringe no
get med :hjem-fra en Forhandling end nøjes med
at knytte Hændern€ .i Lom.men. Fremhævede
at man aUe Værdigheden paa :Pil, ved intet
positivt al foretage ,sig overfor Overgreb fra
Magthavernes · ide, m011 nøjedes med tomme
, Mt€s til For
Tru ler. Da iman derfor ind•1ka
handling med Flnan,sministeren angaaende
,hans F-0mlag til edskæringen ,af K-0njunk
lurtillæget, var man villig til at ,give Ministe
ren €t ireelt Tilbud. Og man tilbød g
- lidende
Skala paa delt€ Tillæg •som paa Dyr,tidslillæ
get. Det lykkedes dog ikke at opnaa Forlig
med Min±sleren, -0g agen ,gik .i Ri,g,sdagen, hvor
Højrep,artiel lr-Odi.s gyldne Løfter til Tjene.sle
mænd€ne svigtede i det afgørende Øjeblik. Den
glidende Skala, om Tjenestemændene ihavde
ørnsket, vatr Højre og,saia med til at stryge, og
var ligeledes med til at .trykike de unge ugifte
uanstændigt langt ned i Indtæg
. t. Dette sidste
betød i Virkeligheden en Fa-re for de gifte .i
fr€mtidig lønteknlirsk Henseende, .idet man ved
en Lønrevi!S'ion f.oregaaende under en ·blid men
støt V€'Il1Strevind risikerede, at Normen for Løn
nen blev den ugiHes, ,og !Skulde der ydes den
gif.te mere, blev det ,i Betragtning iaf, at han
var FamiliefoJ1Sørger.
Kom derefter ind J)aa Omtale af tedtillægel.
Enkelt€ Byer var rykket op i en højere Klæsse;
men f. Eks. Skelskør var rykket ned. Dette re
guleredes :hvert Aar. I Forbinde! e hermed vil
, t :han fandt, at de •sønderjyd
de Taleren ,sige, a
ske Tjenes,temænd 'havde ,al Grund til at være
tilfred.; med deres særskilte Stedtillæg. Fandt,
a,t Sl€dtillæget v.iirkede ikke helt retfæroigt, idel
der i ' torkøbenrbavn burde ydes et højere Til
læg end det :nuværende.
Taler€n vendte derefter tilbage til Omtalen
af Sparekommissionens 'Daktik overfor Perso
nalet. - Offenitl.igbeden thavde ibeskyldt den for
rige Rege,ring for at have været for flot over
fo:r Tjenestemændene, og ±sær ,an.grebes 8 Ti
mers Dagen. Sparekommiss.i-0nen havde da og
srua rettet Blikket mod den og resolveret, at for
Blbaboldelse af 8 T.imeJIS Maximum maatte der
kræves effek.t.iv-t Arbejde udført. T,aleren g
, joroe
qpmæl"ksom paa, ait in,gen anden Kal€gor.i end
Lokopersonalet havde h:iibetholdt 8 Timel"S
• Dagen
ubeskaaret. Raa,dighedstjenæten ,gav Aru.ed.Il!ing
til Kritik, men var ogisaa det enesl€ væsentlige,
der kunde :ankes over. Denmaatte ændre.s. '.lli:l.Lige
maatte main søge at opnaa samme Antal Fridage
som Kontorpersoualet. - Om Natpr,ocenten
• hav
de man gjort Forestillinger overfor Mini,steren;

.
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denne var dog .ikke forstaaende overfor den.
Formanden udtalte her en ret kiarp Kritik
overfor '.Lokof. H. P. Ila;n:æn, Gb., der i en kri
vel e til Generaldirektoratet havde anket over,
a,t der ikke ydedes ham Hon,orar for gennem en
længere Periode at have funger.et som Loko
motivmester. Havde til ammenhgnin,g nævnet
•at Kolleger, der ·rangerede, paa dette Tidspunkt
1jente meget store portier. Havde og.;aa i
omtalte krivel e benævnet Rauger.tjenesten om
2. Klasses Lokoførertjeneste. - Imidlertid
:hav
•
nede krive1sen ,i parekommi.ss�onen, · om hav
de ·brugt den som V,aaben overfor Organisations
ledelsen i Fonhandlin,gerne au, gaaende Ranger
godtgørelsens Biibeholdel8e. - Fra Mini teriets
. avde der, da man foJ:1hamdlede om Tje
Side h
nestetidsreglerne og Rangergodtgørelse, været
gj.ort et kraftigt Sbrangulerin,g,sfol"Søg, idet Mi
nisteren rsatte Ran,gergodtgørelse i Afhængig
hed af T}ene.stetidi.sregler.ne, og man blev paa
den Maade tvunget til at •tiltræde :begge Dele
eller modtage Kommi,s,sionsfors-laget, der thi. a.
foreslog Rangergodtgørelse pure a:fisk-affe.t. Ved
det Rooulbat, som naaedes, var der skabt Mu
lig.hed for en \Senere Forhøjelse af Godtgørel
sen.
Raadigibedstjeneslen :havde der sener€ været
ført F-0rbandlin,ger om, uden at man naaede no
get positivt Resultat. Men, ,graduerede man
saialedes vor Tjeneste, maatte man ben til og
,den Frihed, der
saa ait faa Fr.ihed€n gradueret;
,
gives ·paa ifremmed Depot er ,selvsagt ikke ,af
samme Værd, som den, der gives paia Hjem
stedet.
Den med Ing. Sørensen, Str., som Formand
sidst nedsatte parekommission •havde baf.t til
Opgave bl. ·a. at gennemgaa alle Kørselsforde
linger Landet over. Paa Trod,s af, at det }aa
udenfor Kommj•S8ionen,s Virkeomraaide, havde
denne i en i1kke r.inge Grad ·beskæftiget s1g med
2 Mands Betjen.in,gen paa Rangermaskiner, !hvil
ken Kommii.ssionen mente var utilbø-rlig Luxus.
Imidlertid havde dem1e mar-te Kommis,s,ion
haft vore Forhold til BehlliJndlin,g ,sid,st, og var
paa det Tidspunkt ved at løbe træt, hvilket
sikkert !betød en F.ordel for o.s. Gjorde opmærk
som paa, at Generaldirektøren var en overfor
Lokopem. temmelig forstaaende Mand, hvad v.i
skyldte •hæn Tak for. - jden ommeren 1921
havde der ingen Forfremimels€r været, men del
maatle dog til Gengæld ikke underkendes, ,a,t
ingen Lokomotivmand va,r blevet a:fiskediget. 12
Aspiranter
var af.sked.iget, men var lovet an
•
taget igen og paa de ,gamle og temmelig ,gode
Lønv.ilkaar. Heller ikke var ,der over.;at Lok-0motiwnænd :til andet Arbejde, som i andre Ka
tegorier. - Med Hensyn til de vakante Loko
førerpladser oply.;te Taleren, at Distrikterne
•
h1avde opgivet ctil Generaldirektoratet at ibave

..
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Brug for 814 Lokof. Taleren Jrnvde frrunhævet,
at dette Tal var for lavt. Gjort Forestillinge'I.'
herom overfor Generaldir,ekløren og Mini Etexen,
,
hvilket bevirkede, at TaUet paa 1'Jormerings
loven faslsaLles til 879 Lok,of. M'in.iisleren 1hav,de
paa et givet Tids, punkt krævet, al de Lokof., ,d.er
muligvis var for mange, skuld,e beordres til .al
udføre Lokofblj. Dette var Taleren gaael beslemt imod og-krævede, al om noget ek ll'aordi
nært ku]<]e foretages, maialle man afskedige
65 Lokof. Ianed Pen,sion, ligesom Taleren ved
samme Lejlighed hav<l,e .gjort opmærksom paa,
at en Lokofører::I Konstitution var bed"$L j 40
-50 Aars Alder,een, hvorfor det var til ska.de
for Banerne al ,skubbe .Avancementsalderen
højere op. - Til sommer 1ktmde forvenies faa
l! orfremmelser.
Uniform.',$pørgsmaalliL fa11<ll T,alere11 løst lil7
'i idet �(w•in-gen: væ eHtlig
fr.ed-sit.illende .for o.,
.
• Nedskæring« .blev, saaled.0.-< JJibeholdtes s:·ind
lrøjerne •til Lo�opers. alene.
om Følge af Le
veringen bagud og efter F-0re stilLing fra H. JJ.
opnaaedes, al de noget . forlængede Termini:lr
pa.,a Uniformsomrarudel. først Lraadle i Kraft
for vort Vedkommende i 1925. - I det tore og
hele maatte spør,gsmaalet om Honorar til De
polfo116 t. o�sa:a •anseI:! for at være lø t t.ilfred. L
stilleJ11de, for Rangerdepoternt'S Vedko1Jlll1lende
var Forbedringen oi:maaet gennem Forfremmel
sen til Lok,of.
Omtalte dernæst Velfærooforan Laltninger.
•
Man var her inde I aa den rigtige Vej, idet Per
s-onalet og Organisationen ,havde faaet en ikke
U'betytlelig Indflydelse herpaa haa,de hvad a11gjk
Indretnfoger pita Ma, ki-n•erne og indedørs Lo
kaliteter. Forholdene i :stri,b og Paddeborg,
som i flere Aar ,havde .g.ivel Grund til Klage,
blev der nu taget alvorliat fat 'I)aa at for.bedre;
i Masnedsund var opført en 1w Bygrring til Op
hold for Peroonalel; Orga,ni8, alionen havde her
haft Haand 'i Han.ke med og Re6 ullatet var
meget tilfredSSlillenide. - Eaa Opfor,dring aI
... ionen var af Admini trationen nedsat
Organisat.
�t Udvalg, hvori Taleren havde faaet sæde.
Dette Udval� Opgave var . at, udarbejde bestemte
og anisartede Regler for Indretningen
• og Mon
teringen af de for,skellige Lokali1eter, tder s· lille.
"
Lil Pers
, onalet,s Raa,dighed. - Kravet om Bags ejl paa Ma kilrnn blev sik �E!rl efterkommet nu;
._
man var nemlig i. Færd med ,at kon._truere
r et
f,
sa1adant om For.søg.
Taleren krilil:erede, �t enkelte "De,i:,9tfo1,st.
vægrede ,3ig ved al drøft(:l--.frelles Interesse r med
det øvrig,e Per sonale.
Omtalte derefter a:ma1dJejdet med and:r i'
Or•g
, aTI'isoationer. s amarbejdet. med Jernba11eorgani1$ar.ionerne;i Fællesu�.,;.alg havde ført til et ·
godt Re. ultal. 11Vlad f. Eks., Tjenesteboligisagen
"
angik. - Dementerede
. amtidig Ry.gtet om, at
•
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Banerne agtede al yde 25 Aars Jubj]arer 0!1
,,
d Gage. Del vilde betyde en meget . stor
Maa,n
, et m�,D:. s. M. F. havde
Udgift. - s,ama•rbejd
været y,d,er. t tilfredsstillende..- Taleren ku,nde
.
derimod. tænk_" ~s 1·g_ efter s ystemslciftet
i Fælle; repræ.<;entationeq, at man ,paa et belejligt T.id.5,
pm1ki t, rak si,g ud af -denne &mmoo
luhting.
Paapegede det ærefulde
i, a• t .en dansk Lokof.
f
,,
J\I
. ,, . Mortem
en, Es., var genvalgt $ om f'.ræ. i
-denl for N. L. F. - Af He11JSyn til de økon-o
an.i. ke Forpligtelser var Taleren noget keptisk
"
overfor Tilslutn.ingen ,Lil Nooo.isk Jernb.mands
u,n.ion. - Omtalte Ind annJingen ,til D. s. · M. F.s
lockout.ede Medlemmer, den havde indbragt. ca.
20 000 Kr.; dusse Penge var givet godt ud. -:-Foleingen med vore·-3ydlige Kolleger hegyndte
i 1913. De .'ltore Verdensbegivenheder .-;iden
havde fort.<> nærmere aimmen, ;Forholdene i
T )~kla,n,d. ,t('gnede 1 il, at hli ve frygtelige, safl, u,de
lukk{'t v�r :det ikke;at der igen
• rettedes An:m<1d�
<; om Hjælp.
ning Lil o...
Man maatte gøre sig
klarl, , at �L fattigt Ty1kfand kom til at betyde
et falligt Danmark.
En R�kike ,af mange pers-onli,ge Sa.ger kunde
der ikke JJ)ive Tid 'Lil at omtale. - Fremsatte
med Henblik paa Afd. T,illid,Slffiænd ,som ,sin Op
fallelse, at man •ma:atte lægge Vægt pa:a om fø
rende Mæ.nd at anvende Mænd,
der besrud Ev
•
ner og Fa.sl!hed, og "1om i g.ivne Tj]fælde. forslod al furelage el Tilbagetog uden .dog al bry7
de Broerne af efter sig; t, hi Bro, erne var nød
vendige af og Lil. - Taleren foNUente,
a,t'.3trøm
•
nir1gerne i N-0rge og s verige -al kunne udlede,
al vi Tjene temæn,d :havde Jmn os selv at stole
p�. - Ved ·en· LønTev.iisi.0�1 kunde.man
. ibefrygle
al de lavere KiaSSer.s Lønvilk,aar, forr.in
3
: gede-..
Hermed ,holdtes M..iddagsp.av
. se.
EFTERMIDD.ArGSMØDET.
. Dirige, niten ,oplæste et indløbet Tele.gram med
Hilsen fi,a Prjva,tbanefunktionærernes Generalfor;;amling i Oden e.
�
Dag, 011denen vedtoges ændret dertil, at Pkt.
10 flytted,es ·OP foran Pkt. 8.
Lokof. Lillelund, Kø., aflagde derefter Be
retn,illJg for LaanekaJSSen. Meddelte,' at Efter,,; pørgslen efter Laan havde vær'et 'rilegH I tor.
Omtalte nærmere den nylig startede 3. Afdelj.ng
med IudlægtsforvaJLnin,g. Manede .iisær overfor
Lokofyrb. -til alv-0rlig EftertaJ11ke, før man , øgte
Laan: Hen$ tillede til Afdelingsfort.mændene· at
Lage s tø))st mulåge Forsigtighed sregler overfor
Lru:mebegæringer.

..

..

-

Formanden afla�de Beretning for Fer-ie
hjemsudvalget. foden man skred it.il Køb af
kambæk Brudehotel, ·havde Udva,lget 1set pa,a
fol'skelJi.ge andre Eta.bjj4'lSementer, der havde
været falbudt. Ved Køb af m1værende Hjem
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havde man gjort en fo1idelagtig Handel og op motivmest.er. Omtalte Ra11gering aned Tog:rn:1na.aet en ,god oentral Beliggenhed. I Prøvesæ ski.ner. Ankede over Uclt.everingen ,af Unifor
sonen i ]<�jor havde Hjemmet allerede værel men for 1922.
... r· bragt op i Næe
Lokof. Fejring, Es., ,sluttede sig i det væsent
jæl'Tht
• g.odt .besøgt. Fonden va
h
· eden af 100 000 Kr. De, ,der havde besøgt ligste til P. A. An.cJe:csens Kritik. Udtalte 6 in
Hjemmet, havde alle uden Undtagelse udtalt Mis, fomøje1. e med de afhoJ.dte Foredrag, med
sig :anerkenidende om det. Man havde TI ,dsigt til H. P. Hanse11Js Skriveri, med Tjenestetid reg
at , opnaa Em Bevilli�1:g paia Finan•sl,oven som Til lerne , og Konjunktur<tillægeLs Nedgang.
Lokof. G. 0. F. Lund, Gb., fandt Ber· Lnin
sh�d til Hjørrrmebs DrHt. Tale1,en 1berustillede
.lil Medlemmerne .at .so med Velvillie paa Ferie gen -a11erkendeL, e$ værdig. Udlalle dog ,sin Util
hjemmet og betragte det .som Frugte rne af en freL,s hed med Fm'lllen for 8 Timer.s Dagens
OrganlisatimlS maal:bevi!c1$ te Arbejde. - Udval Praktisering; 208 Timer maaaneclliig b· etød ·ik
get hetragtooe nu ,sin ,Opga
, ve ,som løs,t, hv,orf.Jr ke det .; rumme 1soo1 8 Tirrner daglig. 01Jponerecle
Taleren for, eslog nedisat et Drifbsudvalg for Fe ,,·tærkt imod Ra,a,dighedstjeneste111s B-er· egnin
, gs
riehjemmet, besta;aEmde , af 2 Lok,of. og 2 Lokotb. maade. Anb. efale-de TjenesL1 etid,sreglerne 1,evi
samt 1 u,dpeget af H. B.
,derede. Øn,skede N atprooen ten ,taget op til
,. der tilsendtes
...
Lokof. H. P. Hansen,
Gb., tog til Orde over Drøfte1se, og at de Telegr.aml'Iller,
for den mod ,s.ig rejst, e Kritik. Fandt det una Jubilare, r, omrecl:iigert~des noget. Kunde i· kke
turligt at •skul,de købe. ocia
, 1: Fromgang med øk,o a1rnrkencle, at man skabte Ria.ngisforskel mellem
J1omis1k Tilbag,egang. Vilde gøre ,gældende, at <le for$ kellige Tjenedear,ter. Udtalte iøvrigt sin
Rangertjen
, es.te maatte betragtes , om 2. Klai,·se,:. s lilling til ,det af Fo1,manden ·berettede.
Dirigenten Jienst. illecle Lil de indtegnede Ta
Lokof.tjeneste. At 11an havde s, endl oml.alle Skri
velse til Genera1direktor
,atet var for at forbedre lerc at fatte ,Slig kort.
•
,. Ar., omtalte Molor
Lokof. P. A. Andersen,
sine økonomiske Kaar og absolut ikke for at
"'
skade ,sin Organi,salion. Klarlagde iøvrigt Sa kørselen. Fandt .Spørg.s•maalet af Vig•,tighed og
gen ,og .sluttede med at udtale, a
, t han ikke har øns kede, at Pladserne besatte: af Lokoførere.
Lokof. Andreasen, Gb., ønskede at vide. om
Ansvar.et for, ,a,t Genera1direkLoratet havde be
D. L. F. hav.de Forhandlingsret.
nyltet h·ans, Skriv,else paa en iUoyal Maade.
Formanden svarede 1:Jekræflen,de.
Lokof. P. A. Andersen, Ar., takked·e for den
Iøvri,gl udspandt ,c;ig en meget la11glru kken
udmærkede Beretning. Tog derefter sk,arpt til
Orde ,overfor de mange •og ,J .tore Nedskæringer, Di,&kuss<ion ,o,m Virk<somheden og de til Beret
Personalet var ude for. Kri ti·serede Lønnings ningen ·stillede For;il,a.g. I Diskrn,s:ionen deltog
Ar.,
formen med de •mange for•$ kellige Tjllæg. !::ilog følgende Talere: HaTIJSen, Hg., Busch,
•
tj. l Lyd for, at vi rustede os \'ed U clvi,clelse af Kirck, Str., Røgikl, Ab., K. •M. Peter.sen, rg.,
fils., Boye, Ab., An,clreasen, Gb., L.
Kampforn,den. FøHe sig tiltalt af den paalænkte An,clersen,
•
Bh.
Graduering af Fritiden. Vilde ,gerne have Nat H.asurnssen, $ d., Bille, BJJ., Rasmussen,
•
prooenten genindført. Kritiserede H. B. for at Grauballe, Gb., Ohri tianrSen, Fa., Hasberg, Fa.,
have ofret saa rnan,ge Kræfter og økonomiske Berg Peten en, Vm., Lillelund, Kø" Schmidt,
Ofr.e paa Starten af Fer.iehjemmet i Stedet for Gb., Boyesen, Gb., Olsen, Gh.
Tje·nesleti,cls1,eglerne ,og 1clen økonomiske
Ned
at ,c;øge Kampfonden udvidet. - Takkede H. B.
•
for, hvad •der var opl1•aaet paa V.elfærdsomraa gan,g var ...ærlig Gei1stand for Debat.
det, omtalte nærmere dette; kunde ømc;ke nogle
Loikof. M. Mortensen, Es., imødegik i nogen
mindre Ændringe, r. - Var 11odsLander af, at Grad ,de Angreb, d
, er var ført, ,ov•erfor bl. a. N.
D. L. F. ,$ tod i økonomisik Forbinicl el1se med for J. l1 . De sid•ste to Aar havde givet megen Mod
•
mange Sammens:lutrrin,ger, ,specielt med Hen gang, ,derfor var der Grund til Konsolidering.
blik paa ty.ske og øs'trigske, K,olleger.
- Skylden til NedgaTugen var ikke hos H. B.,
LokoEb. J. Knudsen, Gb., øns: kede, at H. B. men llO's Arbejds, køberen. Modstanderell!s Vaa
sø.gte a,t gøre Forill-andling::!, retten mere effokti \' ben havde være-t" tærke1,e end vore; det maat,t e
end den v-ar fol' Tid1en. Ørnskede ,skrappe For holdes for Øje. Paapeg,ede sammenholdets Be
.hold,sregler ta,get overfor d,e uorgani,s1 el'(�de Lo .[yd�1i.ng. } ancl.t ,det forkert og uværd.igt, om
koførere paa Gb. Kr.itiserede, at Pr.incippel man pa,a et Delegeretmøde ku1dkastede hv::i.d
Lokof. ,til Lok,ofger.ni11g i enkelte Tjlfælde v::ir man v0 dtog paa det forrige. - U cltalte ,sin Aner
knæsat, •og hiteiserede ligeledes Fmw.anden::! kendelse overfor H. B. for den1R Stilling til vore
,.;; till;ing til Motorkø1,se, le'!1. Fn�msatte Ø111skel internahona:le ForbindelE!er. Beskrev den ty
"'
. ers K•rump mod Kapitalmagten. Vi
om ,GenudsendeLse af Kvarta1sheretning,en.
ske ArJ:iejd
Lokof. Lynggaard, Aar· hæs Ø., ønsk
maatte ,dog i. Øjeblikket iStale mere 1jaa os iselv,
• ecle Forsl:
1 ag <b 1 gjort noget mere elasti&k i Personalets · erud vi gjorde. Hævdede at den tidligere Over
Favør, Henistil1ede, at H. B. artbej.clede for at en,skom t aTIJgaaende Tjenestetidsregler'ne havde
fremskaffe Honorar for Funktion som ·Loko- M:in•iister.en brudt; ·clet han dengang med Magt
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fratog ,os, maatle vi væbne os til at tage til
bage.
Fornianden lo.g nu til 01�de over[or den rej
ste Krili;k, og for at besvare ,de forskellige Fore
spørg,sler. Tro, ede ikke, nogen gik med til Kon
tingeU:tforhøje1se for at kabe en tørre Kamp
_f.on<Cl. Gjord
- e 'opmærk'Som paa, at det ikke var
n,og, en Dans paa Ro er, at have med .den 111.1værende Regering at gøre. Kunde tænke . ig
"
I
ned,5at en Voldgift
Lil at behandle ager, der ved
Lidliger Fonhandlinger ikke havde. ført til Re
·sultat. Kunde ikke gaa lllled til •at sidestille en
Kraftvogrusfører med •en Lokof. - kulde over
veje Mulig,heden af at udsende Kvamalsberet
n:ing igen. Hævdede, aldrig at have bundet Or
,ganisalionen egenmægtigt til noget for Organi
·ali-onen ,skadeligt Forlig. Kunde godt s· e Huller i Tjenestetidsreglerne, :men ikke underkende
,den Beskyttelse, de numnooe. Lovede wt arJJejde
1 idere med Velfærdsforanstaltni11ger og
, at ar
bejde for, at der y,dedes Timepenge for den Ti,d,
en Tog.ma, k.ine befandt ig udenfor Ma. por
omraa,de. Gav korte Oply,s tunger - om den fore
slaaede Ud-dannet. e for Lokofb. i :F'remtiden. Omtalte Kar-toleket, som der var bevi1get Pen
ge til, men som fra fl re Sider vistes for lidt
Interes, ·e og . Fo-rstaaelse- , , aaledes man,g-lede
man fra Gb, l 108 Opgøre1ser og fra Gb. 2 29
Opgørel'Ser. Taler n bebrejdede di· •sse Medlem
mer dere. mai1.gle-11<de Organi.sati011s, fors, baael.se.
Følgende Forslåg:
Hovedl:IBstyr-elsen paalægges at arJ:iejde hen
til, at hm Lokom,olivrnamd , kal •betjene ·arnt
l.i-ge Nfotorvogne p�
· a Linien.
Afd. 8.
vedtoges ved Arstemning ,erustemmigt.
Ved Afotemning
• vedtoges ikke at slemme
over de til Pun1kt 3 knyttede Forslag, men over
la<le til H. B. at tage · tilli111g til dis-se.
Dermed vedtoges Beretningen •enstemmigt, og
Dirig
Em.
, entrn hævede den Di:,g,'3 Møde Kl.

.

•

DELEGERETMØDET, 2. DAG
C. Raismus en -overtog Dirigenthvervet og
aabnede Mødet.
Punkt 4.
Hovedkassereren op-læ&te
Hoved•ka1s. ens
Regns,kab for 1921 •og gav rnogle oriernterernde- Be
mærkni11ger ·dertil.. Oplæste endvi,dere Reg!1skab for 'Reservefond og Kampfond 'Samt Fe
riehjem.
Reinh. Jensen, Gb" fan-dt Budgettet over
skredet i for høj Grad. Fandt især P.o·sten for
Rejser og Arbejder i Foren:ingsa,nli-ggender for
mistæn:keli.g høj. Heootillede at spare mest
muligt.

J. Knudsen, Gb., støtlede Jensens Kritik.
Lokof. H. P. Hansen, Gb., fandt Adnrini
<stration1Sudgifterne for store. Kunde tænke sig,
at der paa Udgiftssiden opstilledes Kon1i, 3aa
det lydeligt fremgik, hvor meget hvert enkelt
Medlem af H. B. 1k o, s, tede Or,ganicsationen. Frem
. alle paa Lokof. Lilliekran,s' Vegne For, -lag om
-ed ættelse åf e- n paTekommis, s:ion til at un
,cleu øge For nin,gens A-dmini trati-011.
Hovedkassereren for,svarede Regnskaibet;
fandt, at Udgifterne ,stod i for varligt Forhold
til Arbejdet, der var udført.
Formandeu oplyste, at Lilliekr.arns' Forslag
var •blevet behandlet paa en Gener.alfor.samling
paa Gb. 1 og blev forka,stet. Forslaget var en
igtelse paa H. J3.', · Redelig1hed, en dyb Mistil
Jud til demie oo- en Sigtel8, e for Uredelighed over
[ r Revisorerne. Vilde anbefal .at vi•se For
slaget Vintervejen.
G. 0. F. Lund, Gb., var utilfreds, med, at
Formanden søgte .sat et sort Stempel paa Gb. 1
Udtalte in Sympati for Forslaget.
,
J. Knudsen, GJ:i., anbefalede ,og,saa F,or Jaget.
Formanden fandt det smukt af Lund, at
tage AM. 1 i For,svar. Forslåget kunde kun op
fattes som en reel hstillic, l til H. B. og et .andet
Forsøg paa .at vælte denne, hvad ikke lykkedes
paa Generalfors, af[[)lingen ,i Kreds 1.
Lund •kræYecle Agtet e for Medlemmerne.
Ved Af&, temningen forkai tedoo For laget om
.Sparekommis i-on med o- vervældende Majoritet.
for 1921, der paa
Hovedkas.sens Regn•skab
:
Sta:tus •balancerer med Kr. 148 48.29 o.g ud
vi er en FOl)muefremgang paa Kr. 44 985.42,
godkendtes deref.ter med overvældende Majo
ritet.
Hovedkassereren hmi v.i<ste til det i Beret
nin,gen optrykte Regn -kab for H-ovedk-ai&. en
1922.
ta lu regnskabet balancerede med Kr.
178 394.95 og udviser en F,ormuefremgan,g paa
Kl'. 29 54,6.66. Gav nog.Je or.ieT1<terende Bemærk
ninger -dertil. Aflagde Reg111skab for fod-sam•
. ling1 en til D. . M. F. og tyske Lokomotivmænd.
Lo<kof. Ax. Madsen, Gb., oplæ te Regn1skabet
for Drift-en af Feriehjemmet. Takkede amtidig
det M edlem, der havde kænket Hjemllllet en
Obligation paa 500 Kr. Omtalte nærmere for1'3kel1ige Ud,gif.tsposter.
Regll!skabet balancerer [Iled Kr. 44 372.98.
Enk, elte Talere kritiserede Udgift-erne ved
L. F. Kongres i København 1922, Ligesom ,ogsaa Købet af Feriehjem krihsereides r1.f
adskillige. Nogle kritiserede tillige Feriehje1n
mcts »Landbrug« ,og DriftlSIIIlaade.
Ax. Madsen redegjor,de n
, ærmere for Drif
ten af Feriehjemmet og •den dertil hørende
Lanidejendo.rn, p,aa hvilken man forventede et
mindre Over, kud.
Etter endnu nogen Di kussion goækerudtes
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Regnskaberne for 1921 ,og 1922 en temmi,g...l, og
der holdle.<; Nliddagspavse.

..

,

2, men og,saa med, at Medlemmerne ikke gav
.Møde,
naar , �<lant indvar lede ; <let var kun
•
disses Pligt. - Kriliken af de obligatoriske
Andele betegnede Ta:leren som demokrati,sk Iver,
EFTERMIDDAGs MØDET.
...
C-Onraid, Od" overtog Dirigenlhvervel;
ret- der dikteredes af 1Jersonlig Uvillie.
Derefter tog 20 andre Talere fal paa de for1ede en alv•orlig Apr>el 1il Talerne om al fatte
skellige
Emner.
sig kortesl.
Gh. Af-cl. 2 stillede Forslag om, at Fol).3lag d
sendtes ud til Uraf, lemning. Forslaget
•
-0m UT
Punkt 5.
s
sige
af
temnin
,
g
w1.r
underskrevet
af
de.
t
lovmæs
v
...
s
Ho- eclkassereren -0mlalte Budgetfor laget.·
gjorde opmærksom paa, al H. B. for al opnaa Antal Deleger0de. - Modl.Otges af H.' B.
Ved Afstemningen over de 'forgkellige For
6 lør&t mulig sikkerhed for Medlemmerne, �1av
lag
blev Resultatet følgende;
de besluttet al lade el autoriseret Revi'sion..s
Forslag •a toges Lilbage og bortfaldt alt..saa.
instiitut foretage Revi,s.i.onen af Foreningens
Foi,..slåg b forka- ledes med 61 st. Nej og
Regn skaber. Adva:rede jmod ,at vedtage For
:i9
Ja,
1 •bl.
slaget om Fo1ihøjelse af Tilskudet lil Afd.
Forslag c 2 udskydes Lil næ. I (' Delegeret
Herefter fulgte en Række af Taler omhan,d
lenide Budgelfo])slagel og de dermed sammen mode 1925.
Fon lag ·c l vedtoges eni: temmig
, l.
kæd.ede F-0r..slag. En,kelle Talere beskyld'le H.
Fonslag
c
3.
F-0rlaget
vedtoges,
dog
· med
et
for
Ferie
B. for Bengnaveri
og andre ,Udvalg
•
,
hjemmel f.or at have overskredet sin Kompe Ændring fra 10 000 til 2 000.
. For lag e og I toge..; tilbage og rbortfaldt
tence. Nogle v.ilde ·have Delegeretmøde hvert
Aar og andre hvert 2. Aar. Nogle Af<lelfogs dermed.
Punkt 6.
ldskuddet forhøjeit og andre ikke; men Brand
Redaktøren om.talte Blade,ts Virksomhed.
punktet var -de obligalorj, ke Andele i Ferie
Paapegede de Forbedr-in-ger, Bladet va·r under
hjemmet.
ga
F'ormanclen ,tog .Lil Orde overfor Talestrøm
, aet. Op-læ sle Regn,skabet.
Enkelte Talere kritiserede »Ka,spar Røg
men og den rej&le Kriti·k over H. B:s Øk'onomi
og de obligatoriske Andele. Gb. 2 var .smaalig brænders • Skri,veri. -Og an<lr· e Emil Bønne--
:i sine Betragtninger, <len havde 1300 Kr. til lyckes.
Schmidt, Gb., meddelte Redaktøren,
a:t den
at ad:mini·strere med. aarligt. Kunde gennem
•
Foi,..slagene udlede, at man <$øgle at begrænse ne ikke var elsk
, et paa Gh. 'Paa Grund af yjsse .
H. B.s fynd ighed og Handlekraft. De unge Artikler.
Efter nogen Diskussio11 om Bladet,s Bto[
maatte kaldes til Eftertanke, thi OrganiJSationen
envar i del væ8 enlligste bygget op af 10-25-aari godkendte. Virksomheden og Regn·J kapel
1
ge Medlemmer. - Renterne af Kampfonden stemmigt.
kurude anYende5 Lil noget mere frugtbart end
,Punkt 7.
at brugos i Afdelirugerne. F. Eks. kunde der
Redaktøren forelag-de B�1,ogetfors laget for
anb1,inges Penge i et Byggefond, som man even 1923. Gjorde opmærke, om paa., a,t man havde
tuelt kunde købe en Ejend-OIID for i København indhentet adskillige_ Tilbud paa Trykning 3.f
til Oph,old for tilrejsende Medlemmer. - Hvad Bladet. I For.hold- til disse maatte d
, en nu
der var foretaget med Hensyn t- il Feriehjem værende Bogtrykker kaldes billig
, .
met var absolut lovligt i enihver Retning.
Formemden motiverede Forslag b.
• elvfølgelig maatte det ikke komme dertil, D t
Forslag a og b vedtoge..
Tillid poster blev »Ben«. Taleren kom -nærmere
Bu<lgelf.ors!agel vedtoge enstemmigt.
•
.ind paa Opponenten Hambak,s tidligere Hand
Punkt 8 a.
Jemaade ,og mainglende Organiswtiomsf-011&laael
Valg af Formand.
se. Konstaterede derved ,dennes absolute 1fan
Rich. Lillie f.oræloges genvalgt.
,gel paa Logik. - Gjorde opmærksom
• paa, •nt
Formanden var ikke uvillig til ·at ·tortsætte,
han ikke havde til Hensigt at gøre .sig popu
lær. Højnel,se af s tanden trængte til at blive men ForOOJmlingen havde ikke anvist l1åm
Laget op , til fornyet Debat. Lokopers. havde be lemte Principper at arbejde efter. Foreslog
ikke Privilegium paa at være , tors nudel over nedsat et Udvalg ·paa 3 Lokof. ,og 3 1Lokofib.
for medan,satle. Man maatte. -gennem hele sin udenfor H. B. •samt Forunanden med den Op
Optræden gøre sit til at afkræve Agtel,se og gave at frem.•ætte Forslag til ny Admin-is-tr11Re..spekt, og ikke del mod.satte. Fremti,den til tionsordnin,g ,og nyt Arbej,dspTogra:m.
-hørte Lokofyrboderne, di·s se maatte tilføre Or
Foreslog 6 be.<;temte Mænd <dertil.
ganisationen nyt Blod og højne Kulturen. Ud
Tanken
vilndl dog ingen angbund Fler
"
talte sin utilfred hed med Ledelsen af Gb. Afd. lallet.

•
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M. Mortensen, Eis., udtalte ,sig og.saa imod
Tanken; vilde dog ,give Lillie Medhold i, at den
ne ingen Ret!e_snor ·hav<le at arbejde videre ef
tet·. Fremsatte følgende Resolution, som Tale
ren bad Forsamlingen til$ lutte sig:

.,

»Delegeretmødet udbaler sin Anerkendelse af
... Periode og
H. B.s Virk omhe<l i den forløbne
,.,
udtaler in kraf.t.igsle Prote.'St mod Regeri,ngen,s
Ne-dskæriagspolitik overfor Tjenestemændene;
navnlig protesteres imod Forringelse af Tjene
stetidsreglerne for Lokope11 01ialet.
Mødet udtaler, at Lokoper onalets Tjeneste
er af en saaidan Be$ kiaffenhed, ait vi maa kræ
\'e -de .gældende Tjene>'tetid·sregler æn<lret til de
af »Stats banernes Tjenestetidsudvalg af 1920«
udarbejdede og af GeneraldireMoratet godkend
te Regler.
., Mødet paalægger H. B. M arbejde for og
tilsiger den sin. a,bsolute Støtle i Arbejdet for
al skaffe di,sse Tjenestetidsregler -tilbage«.

..

..

M. Mortensen.
Ved Afstemningen vedtoges Resolutionen en_stemmigt.
Formanden trak som Fø1ge af de faldne Ud
taleJ.ser sit Fo11,$ lag om Nedsætte1se ,af et Ud

.

.

..

Nogle faa Talere gav F-ot�slag0,t si11 tølle,
men adskillige Laite jmod ,det.
Der fremkom et Par For., lag ,Iom Ændring
til det oprindeli,ge; a( dis se ved toges en temmigt
føl-gende:
»Delegeretmødet vedtager, at pørg,smaalet
om Optagel!,e aI Hjælpeforerni11gen i D. L. F.
oveTl•wdes H. B. til Overvejels· e sammen m(\u
Repræsentanter for HjælpeEocen:ingen, og at der
udarbejdes et F-or lag, som forelægges M 0 ll
lernmerne forinden næste Del(l geret.møde•.

valg tilbage.
Afstemningsmetoden gav Anledning t: il en
temmelig .\ang -og indv.iklet Debat. Resultatet
deraf blev at Rich. Lillie ved skriftlig Afstem
ning genvalgtes med 101 Ja, 12 Nej, 7 ,stemte
ikke.

Punkt 8 b.
Valg af Redaktør.
C. M. ChTistensen foresloge,s .genvalgt. End
videre foresloges Lokof. Thygesen, Ng., 0g
Lokofb. M.illne, Gb.
Thygesen nægtede at modtage Valget.
Ved skr-iftli,g Af3temn.ing genvalgtes C. M.
Christensen med 82 s t. Mi'llne fik 32 St. 5
. lemte ikke.

Punkt 9 a.
Lokofb. Iversen, Fih., molivere<le Fol\'lla,gel
- efalede ,del til Vedbaigelse.
og anb
Eft-er en kortere Debat om Emnet vedtoges
ved skriHlig Afstemn:ing at 1-aide H. B. •lage
Spørg>ffiila-alet op til Overvejelse og Foi,slaget
bortfaldt dermed.

-

Punkt 9 b.
Lokof. (}rosen, Ar., motiverede næI'lffiere For
slaget og A,arsagen til dets Fremkomst. Anbe
falede det til Vedtagel,se. Foreslog· eventuelt
nedsat et Udvalg til rat aEgive Betænk:ruin,g og
at lade den endelige Vedtagelse s ke ved Uraf
stemning.

• Punkt 9 c.
Lokofb. Søgaard, Ar., rnoliverede Forslag;,it
og a11befalede det· Lil Vedtage!.e.
Lokof. Beich, 'fo"h., udtalte .'!ine Bekymrin
ger for s tanden om ,denne udvidedes.
Formanden imødegik Beioh heri, gav iøvri. gt
nogle orienterende Bemærkninger -om For'
s laget.
Ved Afstemni: n,gen vedtoges F.årslagel en
stemmig og der g,a❖e s,amtid.ig FoJ.1JJ1anden 'ln
til Forslagets Gennemførelse nærmere betegnet
Bemyndigelse 9g Handlefrihed.
Punkt 9 d.
Efter en koi:t Debat om For.'IJa,get vedtoges
delle med \'Stor Majoritet.

'Punkt 9 e.
Lokof. Christensen, Kk., motiverede Forsla
get. Ved Afstemningen forkastedes det med
alle lemmer , mod 1.

..

Punkt 10.
Formanden udtalte Øn,s,ket om Bemyndigel

se - til i Anledning ,af Org,an;i,s,alioneni
s 25 Aars
t
Jubilæum at maatte arran-gere en Festlighed
paa en nærmere fastsat Dag i Jam1ar 1924.
Ørsu kede t, il denne Fest indkaldt Repræsen,tan
ter fra Afdelingerne som til et Delegeretmøde .
s kitserede iøvri,gt .i ,St-ore Træk Formen for
hvorle<les Arrangementet var tænkt. Lovede, ,at
udgifterne dertil , kulde blive holdt in,denfor
forsvarlige Græn8 er. Øn kede tilJig,e Bemyn
digelse .til at maatte laide udarbejde et Fe.!
skrift i samme Anledning.
Ved _Af,<:t@!I mningen vedtoges dette ens tem
migt.

..

..

Til Udvalg for Ferie- og Rekreationshjem
mets Drift valgte Lokoførerne M. Moden'S en,
Es., og G. 0. F. Lund, Gb., Lokofyrbøderne V.
JohalllSen, Ar:, og Bredahl, Gb.

.~

T:i l Ove11dragel e af Foreningens · j:ipe11dier
for 1924 ud-toges ved Lodtrækning følgende
Medlemmtms K:ampfonds N r..·

1'57
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Lolwføreren 923, 167, 4 2, 908, 5 3.
upplearnt Nr. 1 96, r. 2 206, Nr. 3 911.
Lokofyrbøderne 4204, 4152, 4009, 4214, 41 J.
uppleaut Nr. 1 4084, Nr. 2 3725, r. 3 4:208.

2. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kl'edrsf.ormanden gav O
· ply, sni-ng om fo1,s-kel
lige lø.ben,de ,Sager.
Toges til Efterretning.

Formanden tak.kede til Slut for Genvalo-et.

3. Kredskassererens Beretning.
Kr,e,dskassereren Reg.ruskrabsoveusigt for før
ste Kvartal t-oges ,til Efterr,etning.

Punkt J.l.
Mødets :Slutning.
Dirigent Ax. Mwd en, Gb., udtalte sine bed
ste Ørnsker for en kraf,tig og levedyg-tig Or,gani
, ation.
Derefter ud,bragtes Leve for D. L. F., for
l! ormanden, for H. B. -og for DiT�genlen.
•
Hermed hævedes Mødet Kl. 10 Em.
Kr. Pedersen,
Sekretær.

4. Beretning af de fra Kredsgeneralforsa,mlingen
lienviste Sager
amtlige ager ·b envl,stes til Hovedbe,styrel,·en.

25 AARS JUBILÆUM

Den 1. Junri fe, jr'ede Lokomotivfører H. F. M.
•
Unschuld s'it 25 Aara Jnhilæwm. Jubilar011
sta
været
har
g
o
nderborg
ac
Skr
i
,blev arn&at
•
, g ,i ,de ,sid·ste 12
tioneret i Rosk.Hde og Esbjerg o
Anr paa Ø t@bro, .
Jubilaren er en meget kendt Mand, i•kke
min,dst paa Grund af sit gode Humør, hvilket

KREDSBESTYRELSESMØDET
DEN 7. MAJ 1923

V 01�ding isygeme1dt.
Punkt 1. Kredsbestyrelsen konstituerer sig.
Til æstfomnand valgtes Soph. Jensen, til
ekretær valgtes C. M. Chrris, ten.sen.
Punkt 2. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kredsformanden for lagde forskellige ager,
bl. a. et Par Sager fra Vm., en I a,g fra S.g. og
Spørgsmaal angaraenide Anciennitetsforhold for
flere Lok,omotivførere.
Kredskassereren refererede en ag an,gaa n
,d.e halve Dagpenge.
Man beh.al]ldlede disse for kelli.ge S,ager og
gik ,derefter ,over til ,at b
• ehandle d-e paa Delege
retmødet vedtag,n.e For lag.
Sag.en angruaende i•gna'lreglementet frem
mes, pørgsmaale.t angaaende Besættels·e af le
,drige Pladser i Ture tog, es op til OveTVejel,se og
Sagen an,g,aaende Hastighedrstabeller fremme,.

f
i

li. F. .,1. U11.sc/111ld.

og,sraa har bragt ham i Forbl11delse med Fes
, t
, mite011 i Kø])enh.avn. U. thar altid vær,et en
ko
god Org.ani,sationsmand, afrb.o1dt Kollega og en
ra,s,k ,og p,aalideli,g Lokormortivmand:
Østerbros •Lokf. Afd . .sender ,de booste Lyk
ørnsikninger i Dage1.1Js .A,n,ledning, baabende paa
Hel:d og Lykke for Fremtiden.

Punkt 3. Eventuelt.
Herunder heha,ndlede. forskellige ager.
C. M. C.

KREDSBESTYRELSESMØDET
DEN 7. MAJ 1923

Alle var til Stede.
1. -Kredsbestyrelsens Konstitiwring.
Til NæsHor:maml va1gte E. Kuhn, til Sek
retær, K. Nørgaar,d.

I Ro lcilde fejrede Lokomotivfører C. ,0. Jør
gen:sen s:it 25 Aars Jt�bilæum. Juibilarern er
, a Sjælland
bland,t Lokornotivpe11sonalet •baade pa
og i Jylland kendt som 0'Il pLi,gt,opfy1dende Lo
ik-omotiVIIDand: O1,g.ani,s,ationen omfatter ·han med
den varmeste Interesse, og var en T�d Af°d·eling.formand i Skian•derborg og er for Tuden i Af-
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deli1F·b leyrel ·en i Ro-kilde. J. er o aa kendl
for . il -0de Humør og fra han. Optræden i
'
Lokomotivrevuen,
hvor han kan more et Publi
kum ·aa godt om nogen kue."piller.

dr,dr. var ikke af d t' m, .-om v k.kedc Oprn 1('rktill r. , r llinet og no80mh 1•d m in Per n.
1 an i ·in plræden til enhver Tid 0 g
bel var h
t111dC'r all Porhold. D rlil n an va1.1, lJevicl, t
ol,! ,dygtig Lok 0 m 0 tivmai1d, -~om kun kendte Plig
lC>ll lige Vej. Vi her paa arhu H. vil avu
J 11 tn. ranke kikke] C' iblandt oIl.
8C'graveLC'n, om foregik d n 23. Maj, for
m dC' ,;ig som 01� smuk Højlideligh d m d et
,;101·1 følge og lr I ' Faner, henhold vi fra r.
A fdl.. , ond rborg ..\ [dl. og fra J rnbao for3.
l' 11ingcn af 1
\ \ •cl GraYcn hragl ..\_ fdeLin n Formand
A fcloclC' C'l sidst Parre! " en 'rak fra Kolleger
o� rg-111i,ati nen.
'l
,l�rl' 1'c'1·e
han. )find .

.

A.

JUBILÆUMSFEST
<:. 0 . .Joryen.,,11.

Afde1ingern (' øn·k ( ' r .Jubilar l' II hj rtelig til
I ykke paa Fe ldagen, led agC'l af vore b d.:.:l l'
Øn k r, at han - trods han· graa Ha.ar -
vedblivende maa ncre i l3C'. idel I. af det ,gode
' maa folg Ji,am
Humør, g at Held og Lykke
Frømlidp n.
k.
DØDSFALD

DC'n I .•\laj fpjrcdc 0)komolivfør r g De1, 0 lfor"tand l'r i Nykøbing F. B nnekou sit ')_5
, \ ars .Jubilæum. ug talrige TclC'gramm rog Ga
v (' r . trømm I' cl ind . -0.m Bevis paa d n Agl l ,
J3. ny,der.
Fra Lokomolivpe1· onal t i G d r, Nykøbing
n muk Erin1IJ.:' 0 rC'hoved modtog Jubilaren
1lrin g ave I slaaende af 12 ølv. pi keer og
I� , oh· "afler saml 12
oh·l keer foruden
�fa. r af Tele rammer fra Lolland banens Per
;,; nale.
\ C'cl del veldækked Bord, hvortil Fru Ben11ekou i1wilerede. takke-de Lokf. H,·eg r paa f
ilelingC'n. \ gne ,Jubilar n for ,den TTOfa hhed,
han allid havd e udvi l oveTfor i11 Organi alion
,;om overfor ine Kolleger.

H.

SYGEKASSEN

.Jern ban læge Gunnar Tham n, \ e terbro
gade (i • Pr borlrej. l fra 16. Maj d. A. i ca. (i
gC'I', og han Prak i. i n vnt Tid rum var lages af Læg Y. Bal lev. Frederik borg 116
:'12, I.
Kon ullationsliden er uforandret (Kl. 12-1)
TAKSIGELSER
.J.

r..

Chrislen,c11.

.

D n Hi. ,\I aj afgik Lokomoli v[orer J. l].
hri ten·en ved Døden efl r kort Tid,., ygdom.
)fed hri len n mi led vi en god Kolle-ga og
[Kammera,L n trofa rt, rgani. a�i 11. fælle.

all for d n
.\fin hjertelig. le Tak bring
vC'nlige ,Opmæ1·k. mhod paa min 25-aarige .Ju
bii, l' um. dag.
.Jul. l\ ielsen Kalundborg.
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