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Er der håb for det nye år 

Det er nok de færreste, som ser hen til det nye år med 

større optimisme; men når dette læses, har vi i hvert 

fald passeret en spændende dag-valgdagen. Svært er 

det med rigtig forudsigelse af valgets udfald, dog kan 

der være en forhåbning om færre og mere 

handlekraftige partier i det nye folketing. Den 

nuværende sammensætning bærer i sig kimen til et 

udemokratisk styre. 

Landets økonomiske situation er anspændt og 

bremserne slås i, bl.a. med iværksættelse af en 

ganske uakceptabel arbejdsløshed. Den 

forbrugsbegrænsning, som opnås på denne måde, 

skal indvirke på landets betalingsbalance, der især 

efter oliekrisen er blevet særdeles ugunstig. Men de 

arbejdsløse betaler gildet. Krisen-for det er en krise 

-er international. Den er destruktiv, og alt for mange

har lukket øjnene for de varsler, som de seneste år har

givet på den ene eller anden måde. Energikrisen var

den sten som væltede det hældende læs.

Disse forhold indvirker i høj grad på driften af den

virksomhed, vi er ansat i . Et stort forberedende

arbejde, som var under fuld udfoldelse i 1973 med

sigte på et stort anlagt forsøg på det følgende år at

erobre en større del af transportmængden i dette land,

blev beklageligvis ikke den succes, der var håbet på.

Nok har K74 givet gode resultater for den

personbefordrende dels vedkommende, men den

økonomiske afmatning har til gengæld betydet

tilbagegang i godsbefordringen. Det må noteres som

en kendsgerning. Forholdene har også ført til

indskrænkning i statsinvestering, hvilket heller ikke

DSB har kunnet undgå at føle. Manglende midler har

ikke gjort det lettere for ledelsen at føre

rationaliseringen videre. Om det så er gavnligt for

personalet eller ikke er uvist, på den anden side er

mindre aktivitet skadelig for beskæftigelsen. Det er et

paradoks om staten skulle mindske personaleantallet

i den nuværende situation og i stedet øge udgiften til

understøttelser.

Som organisation med stadig sigte på forbedring af

medlemmernes økonomiske og sociale forhold, er de

nævnte ting en dyster baggrund for at styre en

udvikling i medlemmernes interesse. Det bør noteres

som en kendsgerning, men samtidig anspore til

fortsat kraftig indsat , så 1975 ikke bliver

tilbageskridtets år.

Orden i samfundshusholdningen er betingelse for

fremgang; men glemmes må det ikke, at vi er meget

påvirkelige af international konjunktur.



Aktuelle trafikpolitiske problemer 

Nytårssamtale med fhv. tra
fikminister Jens Kampmann. 

Vi indleder med at spørge: 

Har de trafikpolitiske bestræbelser 

i det forløbne år været præget af det 

økonomiske tilbageslag, der har 

ramt landet? 

Ja, det har det i allerhøjeste grad. 
DSB f.eks. har været ramt på to 
måder: For det fø1:ste gennemførte 
regeringen uden at underrette fol
ketingets partier - umiddelbart ef
ter at den nuværende finanslov var 
vedtaget - en 2% nedskæring af 
driften for alle statsområder, her
under også DSB, -og for det andet 
har man yderligere skåret ned på 
anlægsinvesteringerne i DSB. Beg
ge dele er socialdemokratiet gået 
imod, ikke fordi vi er modstandere 
af almindelige besparelsesforan
staltninger. 

Er der i den forbindelse en særlig 

problemstilling for statsvirksom

hederne, herunder DSB? 

Ja, det mener vi, idet vi er af den 
opfattelse, at når man skærer ned 
på driftsrammerne, - og på udgif
terne og anlægsinvesteringerne, 
skærer men samtidig ned på indtæg
terne. 

Og derved adskiller DSB sig fra an

dre store (stats)udgiftsområder? 

Ja, -DSB adskiller sig derved fra 
andre store udgiftsområder, det 
være sig sundhedsvæsenet, uddan
nelsessektoren og socialvæsenet. 

HT 

Men 1974 har dog også bragt ret 

betydningsfulde fremstød i trafik

sektionen, bla. HT? 

HT (Hovedstadens Trafiksel
skab) er et resultat af den lovgiv-

ning, som jeg i sin tid fremsatte i 
folketinget og fik gennemført; og 
formålet var jo at samordne trafik
ken i hovedstadsområdet, og det er 
foreløbig lykkedes. 

Er man blevet enig om et fælles 

takstsystem? 

Vi er netop i folketingets frafik
udvalg blevet enige om et fælles 
takstsystem, som forhåbentlig me
get snart ender med fælleskort for 
tog og busser i hovedstadsområdet. 

Kan systemet overføres til større 

byområder i provinsen? 

Ja, vi mener, det kan overføres til 
Odense -Århus -Ålborg-området.
Derved vil vi kunne give den kol
lektive trafik et opsving fremad! 

Det er vel af betydning, at trafikrå

det nu bestræber sig på at frem

skynde sine koordineringsfors/ag? 

Det er forudsat i lovene, at trafik
rådet skal være færdig i 1976; men 
vi mener godt, at vi kan etablere et 
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sådant fælleskort, som jeg før om

talte, inden 1976. 

Altså allerede i første halvår af 

1975? 

Ja. 

Mere kollektiv trafik 

Trafikministeren har fremsat lov

forslag om udbygning af den kol

lektive trafik! 

Damsgaard har fremsat et lov

forslag om en meget beskeden ud

bygning af hovedstadsområdets 

kollektive trafik, nemlig at forlænge 

Køge-banen en smule; Roskil

de-banen med en station, og Balle

rup-banen med en station. Det me

ner socialdemokratiet er meget be

skedent; særlig under hensyn til be

skæftigelsessituationen mener vi, 

at der skal sættes mere fart på ar

bejdet med Køgebugt-banen. 

Men trafikministeren har også be

budet forslag om busserne. 

Ja, - og det kan få betydning for 

de mere tyndt befolkede egne. Og 

vi mener, at staten skal fastlægge 

normer og standarder for dennne 

busdrift, således at der fastsættes et 

mindsteantal af kørselshyppighe

der, - og mindstestandard for den 

komfort, der skal tilbydes. 

Det bliver vel kommunernes ansvar 

at føre dette ud i livet? 

Det gør det. Men vi mener ikke, 

at det kan være rigtigt, at befolk

ningen i de tyndt befolkede områ

der og ofte fattigere dele af landet 

får dårligere trafikal betjening end 

de tættere og ofte rigere dele af 

landet. 

Øresundsprojekterne 

Har du en kommentar vedrørende 

Øresundsprojekterne, - og ratifika

tionen af overenskomsten med Sve

rige? 

Der er flertal i folketingets trafik

udvalg for at godkende overens

komsten, og vi antager, at der er 

det samme flertal i folketinget. 

Nu har valget udsat ratifikationen. 

Den svenske trafikminister er imid

lertid stadig sikker på, at ratifikati

onen vil finde sted efter valget. De

ler du dette synspunkt? 

Ja, det gør jeg. 

Der synes at være ret så stor af

stand mellem de beløb, der anføres 

over, hvad projekterne vil koste? 

Bi/grav-Nielsen opererer med an

dre tal end trafikministeriet. 

Man kan sige ganske nøje, hvad 

det vil koste. BiJgrav-Nielsen har 

bidt sig fast i forkerte tal, ligesom så 

meget andet i hans argumentation 

er forkert. Det er i det hele karakte

ristisk, at de radikale fører en tra

fikpolitik, så man har fornemmel

sen af, at de er imod enhver form 

for trafik. 

Hvad koster projekterne? 

Kunne du konkretisere lidt nærme

re, hvad projekterne vil koste? 

Tallene, opdateret til 1974-pri

ser, er for Saltholm godt 5 mia. kr., 

for Storebæltsforbindelsens ved

kommende opererer vi med to mu

ligheder: En bro-løsning, og en 

tunnel-løsning. Og her er tallet ca. 3 

mia. kr. for den billigste (tunnelløs

ningen), og ca. 4 mia. kr. for 

bro-løsningen. 

For H-H (Helsingør-Helsing

borg)-løsningen er det fastlagt, at 

hvert land skal bære halvparten; og 

den danske halvpart er 600--700 

milt. kr. 

Og for København-Malmø? 

Ja, her afholder Sverige alle ud

gifter, ligesom de anlægger og fi

nansierer hele dette projekt. 



Hvor store er de danske udgifter til 

disse projekter, set i forhold til de 

samlede, danske trafikinvesterin

ger? 

Ganske vist lyder tallene om
kring disse projekter store, men i 
virkeligheden andrager de mindre 
end 15% af de samlede samfunds
mæssige trafikinvesteringer i de 

næste 15 år. 

Storebælt - bro eller tunnel? 

Der er nogle supplerende undersø

gelser i gang vedrørende den faste 

Storebæltsforbinde/se? 

De supplerende undersøgelser 

drejer sig om, hvorvidt Storebælts
forbindelsen skal være en kombi
neret vej og baneløsning (bro), eller 
en tunnelløsning. 

Trafikministeren har sagt, at dis
se undersøgelser er færdige til års
skiftet; - og derefter vil ministeren 
fremlægge synspunkterne, - even
tuelt en ændring af forslaget i folke
tinget. 

Lånefinansiering 

Er finansieringen af Øresundspro

jekterne via udenlandske lån ble

vet vanskeligere på grund af den 

øgede økonomiske verdenskrise? 

Det mener jeg ikke. Det syns
punkt har været rejst, om Dan
marks kreditværdighed i dag er rin
gere end for et par år siden. Det er 
muligvis rigtigt. Men her taler vi om 
kreditværdighed til ganske bestem-. 
te projekter, som er særdeles ren-, 
table. Og her tror jeg ikke kredit
værdigheden er mindsket. 

Beskæftigelse. Entreprise 

I første omgang vil beskæftigelsen 

vel ikke væsentligt påvirkes, selv 

om disse ting sættes i gang? 

I første omgang er det tekniker
ne, der får mere at bestille. Men i 
betragtning af, at vi snart har 10.000 

ledige teknikere, er det også noget, 
der tæller. I anden omgang er der al 
den øvrige arbejdskraft, som skal 
sættes ind. Og da jeg ikke tror, at 
beskæftigelsessituationen bedres 
væsentligt det første halve eller 
hele år, mener jeg, at det vil have 
stor betydning for arbejdssituati
onen, at vi kan få disse ting sat i 
gang. 

De store entreprenørarbejder vil 

blive udbudt på international ba

sis? 

Ja, ifølge EF-reglerne skal de ud
bydes internationalt, så snart de 
andrager over7½ mill. kr. Og det er 
jo tilfældet her. 

Hvorledes med entreprenørarbej

derne, som Sverige står for? 

Man må gå ud fra, at også sven
skerne udbyder dem i international 
licitation. 

Folkeafstemning 

I forbindelse med ratifikationsde

batten har man rejst spørgsmålet 

om en folkeafstemning? 

Socialdemokratiet er klar mod
stander af at sende den slags spørgs
mål ud til folkeafstemning; og det 
skyldes for det første, at der jo ind
går mange ting i »pakken« både 
Storebælt, H-H, København-Mal
mø, Saltholm, - og for det andet 
skyldes det, at det særlig er et min

dretal af den danske befolkning, som 
har store gener på grund af Kastrup 
lufthavn; og det forekommer lidt 
urimeligt, at man eventuelt ned
stemmer en sådan minoritet (på 
Amager) - for det tredie er trafik
spørgsmål altid geografisk afgræn
set. Det kunne jo have medført, at 

vi f.eks. burde have sendt Salling
sund-broen til afstemning, - eller 
en ny linieføring over Storstrøms
broen til folkeafstemning! 

Trafiksprørgsmål er jo altid ge

ografisk afgrænset? 

Ja, - og netop derfor mener jeg, 
at en folkeafstemning også af den 
grund er en dårlig løsning. 

Men selve ratifikations spørgsmålet 

kan vel kun sendes ud til folkeaf

stemning, hvis et flertal i folketin

get bestemmer det? 

Ja. 

Trafik og energi 

Hvordan er samspillet mellem tra

fik- og energipolitikken? 

Vi ved jo, at trafikken kun beslag
lægger 15% af olieforbruget. Der 
kan imidlertid spares stærkt inden 
for disse 15%, - ved en stærkere 
omlægning til kollektiv trafik. Der 
skal ikke være nogen tvivl om, at 
socialdemokratiet bruger olieman
gelsituationen og olieprisstigningen 
som væsentlige argumenter til at 
forbedre den kollektive trafik. 

Vejpolitik 

Motorvejene gennem byerne er ik

ke mere i statens regi? 

Staten forestår i dag motorvejene 
og hovedlandevejene - og det bety
der især de veje, der har landsdæk
kende betydning. De veje, der har 
bymæssig eller lokal betydning, 
skal forestås enten af primærkom
munen eller amtet. 

Men ringvejene er stadig statens 

regi? 

Ja, det normale har været, at vi 
by for by definerer en ring og siger 
denne rings udgifter vil vi afholde, -
og hvad der ligger inden for denne 
ring må kommunerne eller amterne 
selv klare. 

Der er dog i sin tid givet visse Løfter 

af financiel karakter fra statens si

de? 
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6 Det er rigtigt. Og dem må vi ind

fri. Jeg tænker her ikke mindst på 

Lyngbyvejens indføring. Men bort

set fra det, er det ikke statsopgaver 

mere. 

Søring- og godsbanering er skrin

lagt? 

De er skrinlagt i den forstand, 

som du selv var inde på det, at det 

nu er kommunernes egen politiske 

sag at træffe afgørelsen. 

Der er omfattende vejprojekter 

gang? 

Ja, men det er ingen grund til at 

skjule, at man har nedprioriteret 

vej sektoren. 

Vejsektoren har ikke bidraget så 

stærkt til at bøde på ledigheden, 

som det kunne ønskes? 

Når den ikke har bidraget mere, 

skyldes det, at regeringen har skå

ret ned på de offentlige udgifter, og 

det har også ramt vejsektoren. 

Ligesom boligsektoren har vejpoli

tikken været præget af en 

zig-zag-kurs i de sidste mange år? 

Kan man forvente en mere rolig 

rytme fremover? 

Det er mit håb, at vi kan undgå 

disse idelige revisioner, som slår 

enhver form for planlægning i styk

ker. 

Ved vejloven af 1970 afskaffedes 

refusionerne. Hvordan har dette 

virket? 

Efter min mening ganske til

fredsstillende. Men jeg ved imidler

tid, at særlig amterne ikke har været 

tilfredse med afviklingen. 

Amt og stat og vejpolitik 

Amterne mener, at staten har byg

get for få hovedlandeveje? 

Dertil er efter min mening at sige, 

at det var også meningen. Vejloven 

har virket som et godt styringsin

strument. Jeg ved, at mange havde 

ønsket, at der skulle bygges flere 

veje, men det strider mod den vej

politik, - og den kollektive trafik

og transportpolitik, som vi vil føre. 

De tidligere refusionsordninger 

begunstigede det lokale vejnet? 

Det er der ingen tvivl om. - Men 

det har også betydet, at vi har en 

meget høj vej standard i Danmark, -

i forhold til andre lande. 

Er der tale om, at man er ved at 

indlede forhandlinger vedr. styring 

af vejproblemerne stat og amt imel

lem? 

Ja, der er også tale om, at trafik

ministeren har overvejet at føre en 

del af vejene tilbage til amterne. 

Men det er socialdemokratiet 

stærkt modstander af. 

Hvorfor? 

Fordi det hindrer den styring af 

hele trafikpolitikken, som vi me

ner, er helt nødvendig. 

Havnebyggeri 

Sker der noget vedr. havnebygge

riet? 

Jeg forberedte allerede en havne

lov, - (et forslag, som var færdig i 

min tid). Den nuværende trafikmi

nister har imidlertid ikket villet frem

lægge det. Og dette forslag havde til 

formål at udøve stærkere styring på 

havneudviklingen her i landet. 

Men der er dog havneudvide/ser i

gang i øjeblikket? 

Ja, inden for statshavnene er der 

en række udvidelser i gang, særlig i 

fiskerihavne og trafikhavne på 

vestkysten. Det er ganske omfat

tende arbejder. Der er næsten af

sluttet store arbejder i havnene: 

Skagen, Hirtshals, Hanstholm, 

Thyborøn, Esbjerg - og Frederiks

havn. 

PP2 og trafikken 

Ser vi længere ud i fremtiden - tlys 

af PP2-planen. Hvordan vurderer 

du så udviklingen i trafiksektoren? 

PP2 opererer med en vis nedprio

ritering af trafikinvesteringerne. Og 

det er nok realistisk. Til gengæld er 

det min opfattelse, at vi skal op

prioritere dele af trafikinvesterin

gerne, herunder ikke mindst de kol

lektive. 

EF 

Hvordan er harmonisering og libe

ralisering af trafikken i EF forlø

bet? 

Vi har nogle forordninger fra 

1969 om harmonisering (vedr. 

DSB), og det går ikke ret hurtigt. 

Og vi har også harmoniseringsbe

stræbelser indenfor lastbilområdet. 

Det gik ikke så hurtigt i min tid. Og 

det skyldtes, at Frankrig var meget 

stivnakket på det område. Jeg har 

forstået, at Frankrig efter præsi

dentskiftet er mere fleksibel. Og det 

er et håb, at vi kan få en udvikling i 

gang her. I hvert fald har vi fået 

flere køretilladelser på EF-områ

det, - og det var just meningen. 

Afsluttende bemærkning 

Til slut spørger vi Jens Kamp

mann: 

De mange partier i folketinget har 

vel ikke just virket befordrende ind 

på de trafikpolitiske bestræbelser? 

Det har skadet, fordi forhandlin

gerne i Folketingets trafikudvalg er 

blevet stærkt vanskeliggjort på 

grund af de nye partier, som ofte 

ikke har haft de samme trafikpoliti

ske erfaringer, som de gamle par

tier, slutter Jens Kampmann. 



Personalekonsulenttjeneste 
ved DSB 

På hovedsamarbejdsudvalgsmødet 
den 15. august 1974 blev der fra fle
re sider fremsat ønske om oprettel
se af en selvstændig stilling som 
personalekonsulent for at forstær
ke den personalekonsulenttjeneste, 
der hidtil er udøvet af velfærds- og 
uddannelseskontoret (vukt). 

og rådgivning overfor medarbejde
re. 

- der er langvarigt syge
- der står i en afskedssituation

som følge af sygdom 
- der på grund af svagelighed el

ler invaliditet ønsker omplacering 
til andet arbejdsområde 

- der på grund af svigtende sik
kerhedsevne (lokomotivførere, per
sonale med søfartstjeneste m.fl.) 
må se sig fortrængt fra det hidtidige 
virkefelt. 

Såfremt disse opgaver skal løses 
på en tilfredsstillende måde, må 
personalekonsulenten foruden de 
menneskelige forudsætninger have 
kendskab til virksomhedens ar
bejdsområder, de forskellige per
sonalekategoriers forhold og ud
dannelse samt et nøje kendskab til 
tjenestemandslov og pensionslov, 
diverse aftaler med overenskomst
ansat personale samt love og be
stemmelser for offentlige pensi
oner. 

Det er en krævende opgave -
men løst rigtigt vil den medvirke til 
at mindske vanskelighederne for 
medarbejdere, som rammes af syg
dom. 

Fra l .  december er overtrafikas
sistent J. Bidstrup, der tidligere har 
været tjenstgørende i velfærds- og 
uddannelseskontorets syge- og til
skadekomstsektion og således i 
forvejen har et godt kendskab til 
dette specielle arbejde, ansat som 
personalekonsulent i vukt. 

Stillinger ved DSB 
jernbanemuseum i Odense 

Der kan fremføres mange grunde 
til støtte for synspunktet om en for
stærket indsats på dette område. 
Det er således velfærds- og uddan
nelseskontorets erfaring, at medar
bejdere gribes af stor usikkerheds
følelse med hensyn til egen stilling 
og hele fremtid, når de rammes af 
langvarige sygdomme. Disse for
hold har det imidlertid gang på gang 
vist sig muligt at afhjælpe ved en 
personligt orienteret indsats af kon
toret. 

Hele spørgsmålet om revalide
ring (omplacering, omskoling) kal
der på en forstærket indsats. Den 
almindelige effektivisering af virk
somheden, der foregår i disse år, 
efterlader et behov for omskoling, 
men det må samtidig konstateres, 
at antallet af pladser med såkaldt let 
arbejde er hastigt svindende, lige
som indsatsen vanskeliggøres i og 
med, at personalestyrken er under 
vedvarende nedtrapning. 

Personalekonsulenten vil indtil 
videre få til opgave at yde oplysning 

Jernbanemuseet i Odense er nu un
der opbygning, og arbejdsgruppen, 
som forestår museets etablering, er 
i gang med planlægningsarbejdet. 

Museet påregnes at få et årligt 
besøgstal på 40.000-50.000, og der 
skal ansættes et personale til vare
tagelse af de daglige funktionsop
gaver i museet. 

Det drejer sig om følgende opga
ver: 

Billetsalg og kiosksalg. 
Opsyn og vejledning af 

kum. 
publi-

Mindre soigneringsopgaver. 
Den daglige rengøring er der an

den hjælp til. 
Museets åbningstider fastsat så

ledes: 
Maj-september incl. Alle dage 

10-16.
Oktober-april incl. Lørdage og

søn- og helligdage 10-15. 
Efterårsferie alle dage 10-16. 
Der er et foreløbigt behov for 3 

personer pr. dag, og der påregnes 
opstillet en turliste. 

Der ydes en rimelig timebetaling. 
Jernbanepensionister, som er in

teresserede i at være med, bedes 
henvende sig til lokomotivmester 
E. Bækager Pedersen (lokomotiv
folk) og driftsområdechef G. Lar
sen (andre kategorier) senest den
15. januar 1975.

Endelig antagelse vil ske efter af
tale med lederen af jernbanemuse
et, Sølvgade 40. 

Der gøres alt for, at det nye jern
banemuseum skal blive en værdi
fuld attraktion for DSB og Odense. 
Meget afhænger af det daglige per
sonale, til hvem der stilles krav om 
god service, men samtidig tilbydes 
der et interessant arbejde i »gamle 
omgivelser«. 

Vi glæder os til at høre fra Dem. 

Med venlig hilsen 
DSB-Jernbanemuseum i Odense 

Arbejdsgruppen 
PAV 
W.E. Dancker-Jensen 

fmd 
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Selvangivelsesfradrag 1974 

Som i de tidligere kildeskatteår ud
sendes to selvangivelser. 

Selvangivelse II benyttes af 
kvinder, der har været gift hele ind
komståret, idet gifte kvinder uden 
indkomst dog kan nøjes med at be
kræfte dette ved underskrift af 
blanket S 11 a. 

Selvangivelse I benyttes af alle 
andre skattepligtige personer. 

Foruden selvangivelserne frem
sendes »bilag til selvangivelsen« til 
specifikation af B-indkomst og 
formueposter, - samt for husejere 
ejendomsskemaet. 

Desuden kan man hos skatte
myndighederne rekvirere blanket
ter til opgørelsen af en række særli
ge udgiftsposter, der kan fradrages. 

Det er under alle omstændighe
der klogt at at kigge selvangivelses
blanketterne grundigt igennem og 
læse vejledningen »sådan udfyldes 
selvangivelsen«, hvori også angi
ves de blanketter, der er mulighed 
for at rekvirere til opgørelse af spe
cielle udgiftsposter, hvorfor der 
ønskes fradrag. 

Specielt om gifte kvinders selvangi

velse II 

Man skal være opmærksom på, at 
det kun er af visse indtægtstyper, 
de gifte kvinder kan beskattes sær
skilt. Herom gælder de samme reg
ler som tidligere. 

Fradragsret på selvangivelse II 
har de gifte kvinder for de nedenfor 
nævnte personlige omkostninger 
ved indtægtserhvervelsen (rejse- og 
befordringsgodtgørelse og alminde
lige lønmodtagerfradrag). 

Desuden kan der i ganske enkelte 
tilfælde være tale om fradrag for· 

indbetalinger til fuldt fradragsbe
rettigede pensionsordninger, hvor 
den gifte kvindes tidligere arbejds
giver har bidraget, og vedkommen
de selv er fortsat med bidrag. Bort
set herfra har gifte kvinder ikke 
selvstændige fradragsmuligheder. 

Ydelser der holdes udenfor ind

komstopgøre/sen 

Ved offentlige hverv og dermed 
Ligestillede - d.v.s. ansatte i tele
fonselskaberne - medregnes dag
penge og diæter samt køre-, time
og sejlpenge, tære- og udepenge 
som hovedregel ikke i indkomstop
gørelsen (jfr. statsskattelovens § 
5d). 

Det faste lønmodtagerfradrag 
eller fradrag for faktiske ud
gifter i stedet for 

Det faste lønmodtagerfradrag 
udgør 20 pct. af lønnen m.v., dog 
højst 2,000 kr. 

Såfremt lønmodtageren ønsker 
at fradrage de faktiske udgifter til 
befordring, udgifter til arbejdstøj, 
værktøjspenge m.v., samt udgifter 
til fagforeningskontingent og ar
bejdsløshedskasse i stedet for det 

faste lønmodtage,fradrag, fordi 
det samlede beløb hertil overstiger 
2.000 kr., kan dette gøres efter føl

gende regler, punkterne: 

Befordringsudgift mellem hjem og 

arbejdsplads 

Udgifter, der er nødvendige for, 
at den skattepligtige eller personer, 
der sambeskattes med ham, kan 
blive befordret mellem deres sæd

vanlige bopæl og arbejdspladsen, 

kan fratrækkes på selvangivelsen, 
selvom befordringen ikke sker dag
lig, efter følgende regler: 

a) Kun den del af de samlede ud
gifter i et indkomstår, der oversti
ger 1. 100 kr., kan fradrages. Da 

· fradrag kun kan foretages, hvis fra-
dragsbeløbet udgør 100 kr. eller
derover, vil det sige, at befor
dringsudgifter på indtil 1.199 kr. ik
ke giver adgang til fradrag, mens
befordringsudgifter på 1.200 kr. gi
ver adgang til fradrag af 100 kr.

b) Udgiften ved brug af eget be
fordringsmiddel opgøres efter ne-

denstående kilometertakster. Hvor 
offentlig befordring kan anvendes, 
kan udgiftsbeløb, som overstiger, 
hvad det ville koste at bruge billig
ste offentlige befordring, ikke med
regnes. 

Kilometertakster: 

Automobiler og motorcykler, 45 
øre pr.�-

Kabinescooter, 45 øre pr. km. 
Knallerter, 20 øre pr. km. 
Alm. cykler, 20 øre pr. km. 
og højst 280 kr. for et år. 
c) Endvidere kan en skatteplig

tig, såfremt han dokumenterer, at 
han som følge af invaliditet eller 
kronisk sygdom har særlige udgif
ter til befordring mellem hjem og 
arbejdsplads, som er nødvendige 
for at opretholde indtægtserhver
velsen, fratrække den del af den 
faktiske befordringsudgift, der 
overstiger normal befordringsud
gift. 

Fagforeningskontingenter 

Fagforeningskontingenter og ud
gifter til arbejdsløshedsforsikring 
kan fuldtud fradrages på selvangi
velsen. Det fradragsberettigede be
løb for medlemmer af foreningen 
udgør for 1974 kr. 534. 

Dobbelt husførelse 

Der kan indrømmes skatteydere, 
som på grund af erhverv midlerti
digt opretholder dobbelt husførel
se, et fradrag for merudgifter til 
kost og bolig. Hvor skatteyderen 
bor ved .arbejdsstedet under pensi
onatsforhold eller ved privat ind
kvartering eller tilsvarende ind
rømmes fradraget uden dokumen
tation med 165 kr. ugentlig. 

Natpenge 

Natpenge til tjenestemænd og 
andre offentligt ansatte medregnes 
ved opgørelsen af den skattepligti� 
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ge indkomst. Da natpengene imid

lertid fastsættes af Ministeriet for 

statens lønnings- og pensionsvæ

sen, således at halvdelen gennem

snitligt kan anses at medgå til dæk

ning af ekstraudgifter som følge af 

natarbejde, kan et hertil svarende 

beløb fradrages. Har den pågæl

dende alene fast stationssted, kan 

fradraget dog ikke overstige 1.400 

kr. årligt. Toldfunktionærer, der 

forretter tjeneste ombord i toldvæ

senets søgående patruljefartøjer, 

anses i denne forbindelse ikke at 

have fast stationsted. Begrænsnin

gen i fradraget til 1.400 kr. gælder 

altså ikke for disse. 

Overarbejde 

Fradrag kan kun indrømmes, når 

overarbejdet er i tilslutning til nor

mal arbejdstid og af mindst 3 timers 

varighed. Det skal endvidere have 

været nødvendigt at indtage et mål

tid uden for hjemmet. I sådanne til

fælde ydes uden dokumentation for 

de med overarbejdet forbundne 

merudgifter et fradrag på 12,50 kr. 

pr. dag. 

Uniform og andre krav om særlig 

arbejdsdragt 

Eventuel godtgørelse eller til

skud til anskaffelse af uniformer for 

tjenestemænd skal medregnes i den 

skattepligtige indkomst. Sådanne 

tilskud antages dog kun at dække 

den faktiske merudgift, og det gæl

der for alle skatteydere, der skal 

holde sig selv med uniform i den 

daglige tjeneste, at de i den skatte

pligtige indkomst kan fradrage den 

merudgift, de påføres ved pligten til 

at bære uniform; dette gælder uan

set om de modtager uniformstil

skud. 

Evt. fri uniform opføres med 285 

kr. !øvrigt vil ligningsmyndigheden 

vurdere individuelt m.h.t. udleve

ret arbejdsbeklædning. 

Fradrag for forsikringer, op
sparingsordninger m.v. på. 
selvangivelse I. (» Mandens 
skema«) 

Den enkelte lønmodtager fradra

ger ikke længere eget bidrag til pen

sions- eller forsikringsordninger, 

hvortil bidraget er tilbageholdt af 

arbejdsgiveren, og som er led i an

sættelsen. 

Denne regel gælder også de lø

bende ATP-bidrag. 

Disse bidrag er fratrukket allere

de i arbejdsgiverens opgivelse af 

lønnen til skattevæsenet. 

Man skal desuden være opmærk

som på, at de resterendefradrag for 

forsikringer og opsparingsordnin

ger for begge ægtefæller skalfore

tages på mandens skema (selvan

givelse I). 

Ubegrænset fradrag på selvangi

velse I, punkt 15 

1. eget og eventuel hustrus privat

tegnede syge- og ulykkesforsikrin

ger samt rentesikringer med ube

grænset fradragsret (livrente, pen

sionsforsikring, rateforsikring 

pensionsøjemed). 

2. indbetalinger på indekskon

trakter (adgangen til nytegning er 

ophævet). 

Fradrag på selvangivelse I inden

for 3.000 kr., punkt 16 

Der kan fradrages egne og evt. 

hustrus indbetalinger inden for ialt 

3.000 kr. til følgende ordninger: 

I. præmier til livsforsikringer

med kapitaludbetaling. 

2. præmier til renteforsikring og

pensionskasse med begrænset 

fradragsret. Selvom ordninger af 

denne art er led i et ansættelsesfor

hold, og arbejdsgiveren betaler bi

drag hertil, så betragtes den samle

de indbetaling dog som lønindtægt 

for den pågældende lønmodtager. 

3. indskud på børneopsparings

og selvpensioneringskonti i 1974. 

Amtrak 

AMTRAK- navnet står for USA's 

nationale persontogs - trafik servi

ce - vil over fem år investere 1,5 

milliarder dollars svarende til ni 

milliarder kr. for at istandsætte 

skinnelegemer og jernbanedæm

ninger og for at opnå andre forbe

dringer. 

I en dispositionsplan, som Arn

trak har fremsendt til den ameri

kanske kongres og til trafikministe

riet redegøres der for, hvordan en 

milliard dollars af det samlede be

løb ·skal anvendes til skinnero g 

jernbanedæmninger på vigtige 

strækninger i det østlige USA, i 

midtvesten ogpå landets vestkyst. 

En talsmand for Amtrak oplyser, 

at formålet med den kæmpemæssi

ge investering - historisk i sin stør

relse - er at kunne tillade højere 

hastigheder - indtil 175 km/tm på 

visse strækninger i Amtrak's net af 

baner. 

»Hastighederne har stidig måttet

sættes ned på grund af de elendige 

skinne- og dæmningsforhold, og de 

financielle problemer i jernbanein

dustrien har betydet, at det hjul i 

samfundsmaskineriet, der sidst har 

fået smørelse, har været banelege

merne«, siger talsmanden. 

Han oplyser videre, at persontog 

på New York- Washington stræk

ningen kan nå op på hastigheder på 

175 km/tm, mens andre tog, som for 

eksempel dem på strækningen Chi

cago-Detroit, må holde sig nede p.å 

hastigheder mellem 65 og 95 

km/tm. 

»For at opnå bedre service hvad

komfort, sikkerhed og hurtighed 

angår, er det nødvendigt, at de 

mange penge investeres i jernbane

dæmningerne, siger Amtrak's 

talsmand. Det offentlige har en for

pligtigelse til at foretage denne in

vestering, hvis det offentlige vil ha

ve en jernbane-service, publikum 

føler trang til at benytte sig af«. 
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Grønlands energiressourcer 

Samtale med departementschef E. H esselbjerg 

Vi begynder samtalen med at spør

ge departementschefen: 

Hvor regner geologerne med, at 

de områder i Grønland, der har 

særlig interesse med henblik på 

olie, findes? 

Det er på kontinental oklen, i 

den ydvestlige del af Grønland, 

ved Diskohalvøen ved 72° n.br. 

Kontinentalsoklen er et område 

dækket af hav? 

Ja, geologerne mener ikke, at der 

på selve landjorden i det sydve tli

ge Grønland, er ærlig tore chan

cer for at finde olie der. 

Der har også været nævnt områ

der i Nordgrønland som mulige 

olieområder? 

Ja, man mener, at der er mulig

hed for lieforekomster i den aller-

nordligste del af Grønland, og må

ske også i Ø tgrønland både på 

landjord og kontinentalsoklen. 

Er der tale om at »åbne« visse af 

disse områder for efte1forskning? 

Efter Landsrådet og folketin

gets tilslutning er det be luttet kun 

at åbne området i det ydvestlige 

Grønland. 

Er det meddelt koncession? 

Nej, men der er ket det, at vi den 

15. juli i år har inviteret olieselska

ber til at indgive an øgninger om

kombineret efterforskning - og ud

nyttelseskonce ion. Man har givet

en frist indtil den 15. oktober.

Forudsætningerne for, at der kan 

være olie, er til stede? 

De under øgelser, som selska

berne har foretaget, har »Grøn-

lands geologiske V ndersøgelser« 

fået til endt, og materialet er blevet 

fortolket, og jeg tror godt, at man 

kan ige, at der er enighed mellem 

dem, der har haft disse foreløbige 

tilladelser og vor sagkundskab, at 

forud retningerne for, at der kan 

være olie til tede, er der. Men med 

sikkerhed kan det ikke fa tslås, før 

man har foretaget dybdeboringer. 

Og det er ikke sket endnu. Vi kan 

alt å sige i dag: Der er muligheder 

for olie, men ingen ved det med be

stemthed. 

Koncession fra ministeriet er 

endnu ikke meddelt? 

Nej, der er endnu ikke meddelt 

konce ion. Arbejdet er foregået på 

den måde, at man i et koncessions

udvalg, hvor direktør Bent Suenson 

fra Store Nordiske er formand, har 

udarbejdet en rapport til mini te

ren, et for lag, om hvordan den 

grønland ke oliepolitik skal være, 

med for lag om betingelser for evt. 

konces ion. Og så er der udarbejdet

en modelkoncession, som helt de

taljeret, paragraf efter paragraf, -

en hel tyk bog - beskriver, hvad 

betingelserne vil være både øko

nomi k, tekni k og miljømæ sigt. 

De nævnede før nogle uforplig

tende tilladelser givet til nogele sel

skaber. Hvor vidt går de? 

Di e elskaber fik nogle tilladel

ser til at foretage bl.a. eismi ke 

målinger. Det er indledende under

søgelser. Men selskaberne får in

gen rettigheder forbundet med det. 

Men der er forplitigelser til at afle

vere kopi af materialet til os, såle

de at vi vil være i stand til at fortol

ke re ultaterne. 

Er det danske eller udenlandske 

selskaber? 

Hovedsagelig udenlandske. Dog 

er der en enkelt dansk gruppe. Den 
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såkaldte »Grepco-gruppe«, som 

består af 8 af vore førende danske 

erhvervsselskaber, som har foreta

get sådanne foreløbige undersøgel

ser. 

Hvorfor vil private firmaer fore

tage disse uforpligtende undersø

gelser, uden sikkerhed for konces

sion? 

Man må sige, at noget får de jo ud 

af det. De får en viden, som kan 

være værdifuld; og som hele oliesi

tuationen i verden tegner sig, har 

ethvert område, hvor der er mulig

hed for at finde olie, interesse. Det 

er selskaberne villige til at satse på; 

og det er den metode, som det er 

foregået på andre steder, f.eks. 

norske og engelske farvande. 

Men firmaerne forventer vel 

koncession senere? 

Det kan man ikke uden videre gå 

ud fra. Det er præciseret overfor 

dem, at vi står fuldstændig frit med 

hensyn til, hvem man vil give kon

cessionen. 

Er der kriterier for, hvem man vil 

udvælge? 

Ja, der vil selvfølgelig blive lagt 

vægt på, om det er selskaber, der 

har de tekniske forudsætninger i 

orden, og økonomisk baggrund fora 

t gennemføre arbejdet. 

Og så er der�n ting,der er ganske 

afgørende: At i hver enkel konces

sion vil der blive fastsat, hvilke ar

bejdsforpligtelser selskaberne har. 

De skal forpligte sig til f.eks. at fo

retage så og så mange boringer i 

løbet af en periode; - og hvis de 

ikke foretager disse undersøgelser, 

skal de til den danske stat erlægge 

et beløb svarende til de udgifter, 

der ville være forbundet med det. 

Og da en enkelt boring i soklen ud 

for de grønJandske farvande vil ko-

ste et sted mellem 35 og50 mill. kr., 

er det betragtelige beløb, det drejer 

sig om. 

Har man taget lære og erfaring 

af den olie-koncession, man har 

med A.P. Møller? 

A.P. Møller-koncessionen blev 

givet for snart mange år siden under 

helt andre forudsætninger. I vort 

arbejde har vi helt frigjort os fra 

dette. Vi har sagt, at nu er der andre 

erfaringer, man kan udnytte. Vi har 

været så heldige, at vi har kunnet 

lære af det, man har gjort i Norge og 

England: Vi har kunnet »hægte os 

på« der, - og der har været et ud

mærket samarbejde. D. v. s. at vi for 

Grønlandsministeriets vedkom

mende er kommet ind i alt dette på 

et heldigt tidspunkt, både med hen

syn til de økonomiske betingelser 

og med hensyn til fastsættelsen af 

de tekniske regler, altså sikker

hedsbestemmelserne. Der er vor 

viden i Danmark meget ringe; og vi 

har måttet starte på bar bund. Men 

vi har kunnet tage til Norge; og vi 

har også haft specialister i Canada. 

Man tør vel formode, at Staten 

vil få en bedre prioritet i evt. kom

mende koncessioner, end den har i 

A.P. Møller-koncessionen? 

Der er nu et ganske andet sy

stem: Hvis der findes olieforekom

ster, som kan udnyttes, har den 

danske stat eller et dansk statssel

skab ret til at indtræde i virksomhe

den med op til 50%- og vel at mær

ke uden at man skal betale sin del af 

de indledende undersøgelser, og 

også uden at staten skal lægge kon

tanter på bordet. Staten vil kunne 

afdrage sin andel efterhånden som 

indtægterne kommer ind. Men man 

bliver altså parthaver, er medakti

onær og med i selve driften. Det er 

et system, man kender i Norge, og 

det bliver mere og mere alminde

ligt. 

Er de øvrige områder i Grønland 

terra nova (nyt land) i oliemæssig 

henseende? 

Nej, men den viden, man har om 

de øvrige områder er langt mindre. 

En af grundende til at man er be

gyndt på kontinentalsoklen fra Kap 

Farvel til Diskoøen, er, at man der 

har den største viden; og det er der 

de fleste selskaber har været inte

resseret. 

Men man er i gang andre steder 

med undersøgelser? 

Ja, det er rigtigt. Man er interes

seret i at få forøget viden, og følge 

med og helst være lidt forud. Det 

drejer sig i første linie om geologi

ske kortlægninger. 

Men under alle omstændigheder 

vil der vel gå år, før man finder 

olie? 

Vi må regne med, at det tidligste 

tidspunkt, der kan finde olieborin

ger sted i Grønland, vil blive i 1976. 

Og det vil sikkert blive meget få 

boringer, der vil blive foretaget de 

første år, bl.a. fordi det materiel, 

der skal bruges, findes i meget be

grænset omfang. 

Og det at få selve olieprodukti

onen i gang ligger endnu længere 

borte? 

Vi mener, at detr tidligst kan væ

re tale om at få en virkelig produk

tion i gang i 1980'erne. 

Hvad vil statens udbytte så bli

ve? 

Hvis der kommer en olieproduk

tion i gang, vil det offentliges udbyt

te af denne - samlet, blive op mod 

80% af netto udbyttet. Men så skal 

selskaberne også have ret til først at 
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12 afskrive alle undersøgelsesom

kostningerne 100%. 

Det er en stor udfordring til 

Danmark at føre en ansvarlig 

oliepolitik i Grønland? 

Ja, i første omgang tænkte man 

først og fremmest på, at Landskas

sen og Staten skulle havde det 

bedst mulige udbytte. Men det an

det er jo at man skal gøre det på en 

forsvarlig måde, således at man sik

rer sig så langt, som det er menne

skeligt muligt mod ulykker; og det 

tredie er, at den virksomhed, som 

skal foregå, jo gerne skulle indpas

ses i det grønalndske samfund på en 

nogenlunde harmonisk måde. 

Hvordan ser grønlændene på 

disse ting? 

Der er meget stor interesse for alt 

dette i Grønland. Det grønlandske 

Landsråd har givet sin tilslutning. I 

Grønlands befolkning gør der sig 

forskellige opfattelser gældende, 

nogen synes, at det er noget frygte

ligt det, der sker her. Naget der vil 

skade miljøet. Andre der tænker i 

økonomiske baner, siger, lad os 

skynde os at komme i gang. 

Det er derfor vigtigt, at disse ting 

kommer til at foregå på en rolig og 

velkontrolleret måde, sådan at vi 

kan forsvare det for vore efter

kommere. 

Uranforekomster findes der en 

del af ved Kvanef]eldet i Sydgrøn

land? 

Ja, i nærheden af byen Narssaq. 

Det er helt i statens regi? 

Det er det. Man har arbejdet på 

det en halv snes år. Og der er sam

arbejdet mellem Atomener

gi-kommissionen og Grønlands ge

ologiske undersøgelser. Man har 

konstateret, at der på K vanefjeldet 

er Uranforekomster, ikke en særlig 

lødig forekomst; men nu hvor man 

efter energikrisen må interessere 

sig for anvendelsen af atomkraft til 

fredelige formål, har -også denne 

uranforekomst fået fornyet interes

se. Undersøgelserne der var stillet i 

bero, er nu blevet g�noptaget ved 

samarbejde mellem de to instituti

oner, jeg nævnede før. Der skal nu 

foregå undersøgelser et par år, før 

man kan tage stilling til, om der er 

grundlag for at udnytte forekom

sten. 

Der foreligger altså ikke politisk 

beslutning om at gå i gang med ud

vindingen? 

Nej, slet ikke. Skal man udvinde 

Uranforekomster, sker det efter de 

regler, der findes i den Grønlandske 

minelov. Og det betyder, at det 

Grønlandske Landsråd skal høres; 

det er derfor ikke sådan, at man kan 

sige, at nu tager vi lige op og henter 

den uranforekomst for at putte den i 

atomværket hernede! 

Vil evt. udvinding få stor betyd

ning for danske atomværker? 

Ja, det vil det afgjort, hvis man 

kan anvende denne uran. 

Er man forpligtet overfor »Euro

torn« på intesiveringen af efter

forskningen? 

Der er en vedtagelse i EF-regi 

om, at man bør søge størst mulig 

viden om de forekomster, der måtte 

være. Og den forpligtelse lever man 

op til. Men dermed er ikke sagt, at 

man kan tilsidesætte de almindelige 

regler om udnyttelsen. 

Grønlænderne er vel også inte

resseret i dette? 

Ja, navnlig naturligvis egnene 

omkring Kvanefjeldet. I Narssaq, 

som ligger i nærheden, har kommu

nalbestyrelsen for nylig spurgt: Nu 

bliver vi vel inddraget i overveje(-

serne, så vi kommer med på et tid

ligt tidspunkt ved planlægning af alt 

dette? Og det har vi selvfølgelig 

sagt ja til. 

Udnyttelsen af smeltevand som 

energikilde er også inddraget i

overvejelserne? 

Der foreligger schweiziske pro

jekter om dette, - om at udnytte den 

vandkraft, der kommer fra indland

sisen - og overføre den som el til 

Europa. Et mægtigt projekt! Men 

vore teknikere stiller sig noget tviv

lende overfor det. Men derimod er 

der nok mulighed for at udnytte den 

grønlandske vandkraft i en noget 

mindre målestok, lokalt. Kryolit

selskabet »Øresund« har en for

skningskoncession på et område 

ved Godthåbsfjord, hvor der er 

konstateret jernmalmforekomst; og 

dette selskab har sammen med an

dre foretaget undersøgelser om ud

nyttelse af vandet i store indsøer 

(ved at etablere lokale elværker). 

Kulbrydning ved Qutligssat er 

nedlagt? 

Ja, men på den store halvø Nuqs

suaq er der konstateret meget store 

kulforekomster. Men for at finde ud 

af, om der virkelig kan etableres en 

industriel brydning heraf, forestår 

der yderligere undersøgelser be

regnet til ganske mange mill. kr. De 

penge har v1 ikke fået bevilling til 

endnu. Man må gøre sig klart, at det 

er nødvendigt med disse yderlige 

undersøgelser for at blive klar over, 

om det kan betale sig at fore.tage 

kulbrydning der. 

Er det store forekomster, der er 

tale om? 

Ja, meget store! Men de ligger 

vanskeligt tilgængeligt. 

Og kvaliteten? 

Det er kul af middel klasse. 



Forsikringsagen tutl oreningen 

Forsikringsargenturforeningen for 
Tjenestemænd har afboldt ordinært 
repræsentantskabsmøde fredag 
den 29. november 1974 i »Dan
mark«/TRYG FORSIKRINGs 
bygning, Parallel vej, Lyngby, med 
følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Protokollen fra sidste repræsen

tantskabsmøde
4. Beretning

a) Foreningsvirksomheden
1972-73

b) Forsikringsvirksomheden
1972-73

5. Regnskab
a) Foreningsregnskabet

1972-73
b) Forsikringsregnskabet

1972-73
6. Valg

a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) 2 medlemmer af forretnings

udvalget
e) I voldgiftsmand
f) 2 revisorer og 2 revisorsup

pleanter
g) Statsautoriseret rev1s1on 

(Forenings regnskabet) 
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af honorarer

Foreningens formand, Børge 
Aanæs bød velkommen og rettede 
en særlig velkomst til de indbudte 
gæster. Meddelte at foreningens 
kasserer, E. Greve Petersen, havde 
sendt afbud af helbredsmæssige 
grunde. 

ad punkt 1. 

Til ordstyrer valgtes Hans Jen
sen, Århus, der konstaterede mø
dets lovlige indvarsling og dermed 
beslutningsdygtighed, samt foretog 
navneopråb. 

ad punkt 2. 

Til protokolfører valgtes S.H. 
Majlund. 

ad punkt 3. 

Protokollen fra det ordinære re
præsentantskabsmøde den 24. okto
ber var udsendt til det daværende 
repræsentantskab samt offentlig
gjort i fagbladene. Godkendtes uden 
kommentarer. 

ad punkt 4. a) 

Formanden udtalte mindeord om 
Lauritz Thorup, der tidligere har 
været medlem af forretningsudval
get, samt var medlem af repræsen
tantskabet til sin død den 20. de
cember 1972, og lokomotivfører 
Sv. Å. Andersen, Århus, der har 
været foreningens tillidsmand, og 
som afgik ved døden den 21. august 
1974. 

Videre udtalte formanden: 
Perioden har været præget af en 

rolig, stabil og støt fremgangslinie. 
Vort arbejde blandt tjeneste
mandsgrupperne udenfor DSB-om
rådet kom rent praktisk i gang med 
postvæsenet i foråret 1973, toldvæ
senet i efteråret 1973 og Køben
havns Kommunalforening i foråret 
1974. 

Selv om det altid er svært at få 
nye tanker og ideer til at slå igen
nem, synes det dog nu at være såle
des, at vi er ved at få et godt fodfæ
ste, og vi kan i dag glæde os over at 
have mere end 1000 medlemmer 
blandt disse grupper. Desværre har 
det vist sig, at der ikke er mulighed 
for at få etableret en præmieafkort
ningsordning for politiet, og dette 
område er derfor udsat på ubestemt 
tid. 

Om samarbejdet med TRYG 
FORSIKRING - som vi altså in
direkte er deltagere i - har vi oriente
ret vore medlemmer gennem orga
nisationernes fagblade først på året 

74. Som et led i dette samarbejde
har vi bl.a. kunnet forbedre vore
motorforsikringer, ulykkesforsik
ringer og husejerforsikringer, og vi
søger hele tiden at være åben over
for udviklingen indenfor forsik
ringserhvervet.

Allerede på sidste repræsentant
skabsmøde kunne jeg meddele, at 
Forsikringsagenturforeningen er 
kommet i skattevæsenets søgelys. 
Denne sag har senere udviklet sig til 
vor ugunst, idet skattedepartemen
tet har bestemt, at vi efter lovens 
regler er skattepligtige. Det er for
retningsudvalgets opfattelse, at vi 
ikke finder det rimeligt, at Agentur
foreningen skal betale skat af et be
løb, som ikke ville have været be
skattet, hvis pengene var kommet 
medlemmerne tilgode på anden vis, 
f.eks. ved at blive i forsikringssel
skabet og være udbetalt derfra med
relativt små beløb til hver enkelt
forsikringstager. Ud fra denne
synsvinkel har vi anmodet en ad
vokat, Peter Dyhr, om at undersøge
problemet grundigt. I sit respon
sum herom har han bl.a. peget på
muligheden af en omvurdering af
den overenskomst som i øjeblikket
består mellem organisationerne på
den ene side og »Danmark« på den
anden side, hvilken overenskomst i
øvrigt udløber nu pr. 1.1.1975. Et
hovedsynspunkt hos advokat Dyhr
er, at skattedepartementets afgø
relse ikke er korrekt, hvorfor vi har
besluttet at lade sagen prøve ved
retten. Dette er baggrunden for at
forretningsudvalget i dag må an
mode repræsentantskabet om en
bemyndigelse, jfr. dagsordenens
punkt 7.

I vore sædvanlige kvartalsmøder 
har vi haft en del skadesager til be
handling. Det har været sager hvor 
der efter forsikringsbetingelserne 
ikke har været dækning, men hvor 
der alligevel for den enkelte har væ-
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14 ret tale om så betydelige økonomi
ske tab, at vi gennem Agenturfore
ningens egne midler, har kunnet 
yde en større eller mindre hjælp, 
hvor det har været rimeligt. 

Formanden sluttede med at tak
ke for godt samarbejde i bestyrel
sen og med »Danmark«s direktion 
og personale. 

ad punkt 4. b) 

Afdelingschef Thyge Meldgård 
aflagde beretning om forsikrings
virksomheden og sagde herunder 
bl.a.: 

På sidste repræsentantskabsmø
de kunne jeg berette om vort store 
EDB-projekt, som blev gennemført 
i slutningen af 1971, og dette har 
siden vist sig gavnligt i en lang ræk
ke tilfælde, hvor vi - uden EDB -
enten måtte have opgivet, eller kun 
ville have kunnet klare opgaverne 
med en meget stor skare af dyr ar
bejdskraft. Dette gælder ikke alene 
den almindelige årlige indeksregu
lering af præmierne, men også 
f.eks. den tvangsomtegning af de
gamle indboforsikringer som blev
nødvendiggjort i slutningen af 1973,
og som har medført at vi nu har en
homogen bestand af ensartede for
sikringer på dette område, med en
solidarisk præmiebetaling, der for
håbentlig kan medvirke til at vi kan
holde vort præmieniveau nede i
forhold til andre selskaber.

Også motorforsikringen er blevet 
forbedret i den forløbne tid bl.a. 
med en gratis medforsikring af 
værdiforringelse af nyere vogne, 
der bliver udsat for større skader, 
efter visse nærmere regler. Samti
dig blev der åbnet mulighed for teg
ning af en afsavnsforsikring, der 
mod en tillægspræmie betaler et 
vist beløb medens bilen er til repa
ration efter en skade som i øvrigt er 
dækket af forsikringen. Endvidere 
blev også autoulykkesforsikringen 

forbedret med større dæknings
summer. 

Den almindelige ulykkesforsik
ring er også blevet forbedret, idet 
man fra 1.1.1974 har kunnet tegne 
en indeksreguleret ulykkesforsik
ring, med bl.a. dobbelt erstatning 
ved invaliditetsgrader på 30% og 
derover. Forsikringen kan udbyg
ges med en effektiv tandskadedæk
ning m.m. og selvfølgelig kan både 
hustru og børn u/18 år være med
forsikret. 

I maj måned 1974 blev indført en 
ny udvidet grundejerforsikring. I 
een forsikring kan en husejer for
sikre sit hus mod enhver pludselig 
opstået skade (undtagen brand). 
Efter de nuværende lovregler må vi 
ikke i vor forening tegne bygnings
brandforsikring, men hvis man i 
TRYG FORSIKRING tegner byg
ningsbrandforsikring for sit hus, og 
hos os selv tegner den nye udvidede 
grundejerforsikring, så har man til
sammen en bygningskaskoforsik
ring for sit hus og dets faste tilbehør 
mod enhver skade der opstår plud
seligt, og det endog uden nogen 
selvrisiko. 

Som det er almindeligt bekendt 
fik vi sidste vinter en »oliekrise«, 
som bl.a. også medførte et fald i 
bilkørsel og dermed i vore skade
udgifter. Allerede i forsommeren 
1974 kunne vi mærke at der synes at 
være tale om en stabil nedgang, så
ledes at vi kunne gå ind for en ned
sættelse af motorforsikringspræ
mierne. Fra afkortningen den 1. 
august 1974 indførte vi derfor en 
særrabat på 15% gældende for 1 år, 
og selv om udgifterne til reparation 
af de enkelte skader viser en sådan 
stigning at indeksreguleringen pr. 
1. januar 1975 ikke kan undgås,
yder vi også i den nye tarifpræmie
særrabat på 15% indtil foreløbig 1.
august 1975.

Meldgård sluttede sin beretning 
med at omtale de problemer som de 
store forsikringskoncerner i disse 
år har med personalesammenlæg
ninger o.s. v. hvilke problemer vi er 
lykkeligt fri for, og afsluttede med 
en tak til bestyrelse, personale og 
tillidsmænd rundt i landet. 
Begge beretninger godkendtes een
stemmigt. 

ad punkt 5. a) 

På grund af kassererens sygdom 
blev foreningsregnskabet forelagt 
af Thyge Meldgård, der foretog en 
sammenligning mellem de to regn
skaber. 

ad punkt 5. b) 

Hovedbogholder Preben Hecht 
forelagde forsikringsregnskaberne 
for de to år. 

Alle regnskaber godkendtes een
stemmigt. 

ad punkt 6. 

a) Til formand genvalgtes Børge
Aanæs

b) Til næstformand nyvalgtes Keld
K. Jensen

c) Til kasserer genvalgtes E. Greve
Petersen

d) Til forretningsudvalget genvalg
tes Helge Hansen og Hans Jen
sen

e) Til voldgiftsmand genvalgtes
K.B. Knudsen.

t) Til revisorer genvalgtes Ejvind
Madsen og nyvalgt blev Holger
Hjort og til revisorsuppleanter
genvalgtes Mogens Kristiansen
medens J. Thisgård Thomsen
nyvalgtes.

g) Til statsautoriseret revision ved
toges det, at Revisions- og For
valtningsinstituttet A/S, fortsat
skal benyttes.

. 



Vejlekassen 

VEJLEKASSEN har afholdt ordi

nært repræsentantskabsmøde fre

dag den 29. november 1974 i 

»Danmark«/TRYG FORSIK

RINGs bygning, Parallelvej, Lyng

by, med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af protokolfører

3. Beretning 1972-73

4. Regnskab 1972-73

5. Forslag til vedtægtsændring

6. Indkomne forslag

7. Valg

a) Formand

b) Næstformand

c) 3 medlemmer af bestyrelsen

d) 2 revisorer og 2 revisorsupp

leanter

e) Statsautoriseret revisor

Formanden Børge Aanæs åbnede 

mødet 

ad punkt 1. 

Til ordstyrer valgtes Hans Jen

sen, der konstaterede mødets lovli

ge indvarsling og deraf følgende be

slutningsdygtighed samt foretog 

navneopråb. 

ad punkt 2. 

Til protokolfører valgtes S.H. 

Majlund. 

ad punkt 7. 

Af overskuddet for 1973 var 

overført kr. 50.000 til Jernbane

mændenes Kooperative Forsik

ringsforeningers Fond, og forret

ningsudvalget foreslog også at 

overføre kr. 50.000 til fonden for 

1974. Vedtoges eenstemmigt. 

Endvidere forelå følgende for

slag fra forretningsudvalget: 

» Repræsentantskabet bemyndi

ger forretningsudvalget til: 

1. at søge problemet om forenin

gens skattepligt løst på en for

foreningen acceptabel måde

2. at forhandle og indgå aftale om

en midlertidig forlængelse af

ad punkt 3. 

Formanden oplyste, at VEJLE

KASSEN i den forløbne 2-års pe

riode har været i en rolig udvikling, 

men præget af de fortsatte rationa

liseringsbestræbelser ved DSB. 

Det satte naturligvis sit præg, at 

kassen i 1973 fyldte 100 år. Bortset 

fra en festlighed i dagens anledning, 

blev jubilæet fejret ved udsendelse 

af en opmærksomhed til repræsen

tantskabet, de aktive kredsfor

mænd og tillidsmænd. Desuden 

blev jubilæet markeret ved at VEJ

LEKASSEN - inklusiv de gaver 

kassen selv modtog - har overført 

ialt kr. 57 .500 til det humanitære 

fond i 1973. 

Der er i den forløbne tid 

( 1972-73) anmeldt ialt 698 dødsfald, 

hvilket svarer til næsten 1 om dag

en). Desuden er ialt 344 medlem

mer udmeldt i forbindelse med af

sked v /Statsbanerne og lignende, 

således at der har været samlet af

gang på 1042 medlemmer. Selv om 

der i den samme periode har været 

en tilgang på 201 medlemmer, vil 

det sige, at det samlede medlemstal 

er faldet med 841, og VEJLEKAS

SEN s medlemstal er derfor pr. I. 

januar 1974 på ialt 28.227. 

kontrakten med » Dan-

mark«/TRYG FORSIKRING, 

idet man samtidig pålægger forret

ningsudvalget at indkalde til ek

straordinært repræsentantskabs

møde i løbet af 1975, hvis det skulle 

blive nødvendigt at foretage æn

dringer i foreningens vedtægter for 

at løse skattespørgsmålet«. 

Bemyndigelsen blev givet een

stemmigt. 

ad punkt 8. 

Formanden foreslog uændrede 

honorarer, og dette vedtoges. 

Herefter sluttede mødet. 

S.H. Majlund. 

Når hertil føjes at godt 3000 af 

disse medlemmer er over 70 år og 

derfor kontingentfri, er det ikke 

mærkeligt at kassens indtægter i 

form at kontingenter er stærkt fal

dende i disse år. Heldigvis har vi 

imidlertid en anden indtægtskilde, 

nemlig renter, og på denne post har 

vi kunnet notere en meget kraftig 

stigning, takket være fornuftig pla

cering i obligationer. Det er derfor 

en glæde for bestyrelsen i dag at 

kunne forelægge forslag til ved

tægtsændringer, der betyder en 

meget væsentlig forøgelse af begra

velseshjælpen fra I. januar 1975, 

jfr. punkt 5. 

Formanden sluttede med at tak

ke bestyrelse og administration for 

godt samarbejde. 

Beretningen godkendtes en

stemmigt. 

ad punkt 4. 

Forretningsføreren Thyge Meld

gård gennemgik regnskaberne for 

de 2 år 1972 og 1973. 

Regnskaberne godkendtes en

stemmigt. 

ad punkt 5. 

Fra bestyrelsen forelå forslag til 

ændringer i VEJLEKASSEN s ved

tægter. Disse var udsendt til repræ

sentantskabet sammen med møde

indkaldelsen, således at vedtægter

nes regel om ændringer er over

holdt(§ 13. stk. 5). Forslaget gik ud 

på følgende: 

»§ 6, stk. 1: »grundsum på 1100

kr.« ændres til »grundsum på 

1200 kr.« 

§ 16 sidste stk: »Kassens penge

midler, herunder såvel kontanter 

som indskud i pengeinstitutter, skal 

være anbragt s.åledes, at forret

ningsføreren ingensinde alene kan 

disponere over et større beløb end 

· 30.000 kr. pr. måned« ændres til:

»Kassens pengemidler, herunder
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16 

såvel kontanter som indskud i pen

geinstitutter, skal være anbragt så

ledes, at forretningsføreren ikke 

alene kan råde over et større beløb 

end det, som er nødvendigt til udbe

taling af dødsfaldserstatninger pr. 

måned«. 

§ 17, stk. 3: beløbsangivelsen

»1100 kr.« ændres til »1200 kr. « 

§ I 9 sidste stk.: Antallet af porti

oner ændres til mindst 4 mod hidtil 

2. 

§ 20 stk. 2: beløbsangivelsen

»700 kr.« ændres til »750 kr.« 

Ændringerne i §§ 6, 17, 19 og 20

er foranlediget af aktuaren, som 

samtidig foreslår forhøjelse af bo

nusbeløbene fra de nuværende kr. 

75 til kr. 100. 

Ændringen af§ 16 er foranlediget 

af den statsautoriserede revision.« 

Formanden motiverede æn

dringsforslagene, der bl.a. vil inde

bære, at begravelseshjælpen vil sti

ge med fra 350 til 600 kr., så den 

totale sum kommer til at ligge mel

lem 1600 og 3200 kr. for langt den 

største del af medlemmerne. 

Forslagene - som i forvejen var 

blevet godkendt af Forsikringsrå

det - blev enstemmigt vedtaget, 

med virkning fra 1. januar 1975. 

ad punkt 6. 

Bestyrelsen foreslog at der - med 

Forsikringsrådets godkendelse -

bliver overført kr. 10.000 til det 

humanitære fond af 1974-regnska

bet. 

Forslaget vedtoges enstemmigt. 

Ny arbejder 
sangbog 

AOF's sangbog udvalg har efter 3 

års grundigt - og iøvrigt utraditi

onelt- udvalgsarbejde, afsluttet sin 

opgave. 

Resultatet er blevet en a'jourført, 

spændende og moderne »Arbejder

sangbog«. 

Hvor kan man købe »arbejdersang

bogen«? 

»arbejdersangbogen« koster kr.

17,00 

Den kan købes på Roskilde Høj

skole, Esbjerg Højskole, LO-Sko

len, »Langsøhus«, Metalskolen og 

flere andre kursussteder samt hos 

de fleste AOF-afdelinger. Endelig 

naturligvis i AOF/Landsforbundet, 

Teglværksgade 27, 2100 Køben

havn Ø. Telf. (Ol) 29 60 66. 

»Arbejdersangbogen« kan må

ske og å købes i boghandelen - men 

den nemmeste måde er: 

Sæt beløbet for det ønskede antal 

bøger ind på postgiro 2945, så sen

der vi bøgerne i løbet af nogle få 

dage. 

ad punkt 7. 

a) til formand genvalgtes Børge

Aanæs

b) til næstformand nyvalgtes Keld

K. Jensen

c) til be tyreisen genvalgtes E.

Greve Petersen, Helge Hansen

og Hans Jensen

d) til revisorer genvalgtes Ejvind

Madsen og nyvalgt blev Holger

Hjort til revisorsuppleanter

genvalgtes Mogens Kristiansen,

medens J. Thisgård Thomsen

nyvalgtes.

e) til statsautoriseret revision ved

toges det fortsat at anvende Re

visions- og Forvaltningsinstitut

tet A/S.

Herefter sluttede mødet.

S.H. Majlund. 



Jernbanemændenes kooperative 
forsikringsforeningers fond 

Hobro kommune har på et møde i 
byrådet den I 3. november i år 
varmt anbefalet det projekt til ple
jehjem, som Jernbanemændenes 
Kooperative Forsikringsforenin
gers Fond - i daglig tale kaldet 
jernbanemændenes humanitær 
fond - har ladet udarbejde i samar
bejde mellem entreprenørfirmaet 
Jord og Beton, Århus, og arkitekt
firmaet Friis og Moltke i Århus. 

Fondens ansøgning er af Hobro 
kommune videresendt til Nordjyl
lands amt, som skal give den ende-

lige accept inden byggeriet kan 
iværksættes. 

Denne nyhed kunne fondens 
formand Børge Aanæs, Dansk 
Jernbaneforbund, give på repræ
sentantskabsmødet den 29. no
vember 1974. 

Om fondens virke i den toårs pe
riode, beretningen omfattede, op
lyste formanden endvidere, at 
grunden var stillet vederlagsfrit til 
rådighed af Hobro kommune, som 
også afholder byggemodningsom
kostninger, der hviler på arealet. 

Navn .......................................................... . 

Stilling ........................................................ . 

Tjenested ...................................................... . 

CPR-nummer ................................................... . 

ønsker at yde et fast månedligt bidrag på .......... kr. til Jernbanemæn-

denes kooperative Forsikringsforeningers Fond. 

Beløbet kan fradrages i min løn/pension. 

Dato ................ . 

Underskrift 

Sendes til fondens kasserer E. W. Hauge, Driftsområde Næstved. 

Fondens formue er vokset støt 
gennem de sidste år. Væksten er 
betinget af de gaver, som fonden 
modtager, samt af faste månedlige 
bidrag fra ansatte og pensionister, 
som ønsker at støtte ideen om at 
opføre og drive et plejehjem for de 
fire jernbaneorganisationers med
lemmer og ægtefæller. 

Gennem de faste månedlige bi
drag vokser fondens formue med 
mere end 3 0.000 kr. om året. En 
tilgang af flere bidragydere vil na
turligvis betyde, at fondens formue 
vil vokse hurtigere, og formanden 
opfordrede stærkt til, at repræsen
tantskabets medlemmer deltog i in
formationen om fonden og dens 
formål og søgte at skaffe flere bi
dragydere. 

Fondens formue var ved udgan
gen af 1973 på næsten ½ million kr. 
Med forrentning af denne formue, 
som er anbragt i obligationer, samt 
de nævnte faste månedlige bidrag, 
kan vi regne med, at formuen i 1975 
vil stige med over 110.000 kr. Hertil 
må lægges de gaver, som Forsik
ringsagenturforeningen og Vejle
kassen har besluttet at yde fonden. 

Faste månedlige bidrag må af 
hensyn til fradrag gennem løn
ningskontoret være på mindst 5 kr. 
og iøvrigt deleligt med 5 kr. De nu
værende faste bidrag varierer fra 5
kr. til 50 kr. om måneden, men bi
drag på 1 0  kr. om måneden er det 
mest almindelige. 

V ær med til at støtte fonden i dens 
arbejde. Alle bidrag er meget vel
komne. Bidrag over 100 kr."og indtil 
1.000 kr. om året er fradragsberet
tiget på selvangivelsen. 

Også du bør være med til at støtte 
det humanitære arbejde for jernba
nemænd. Udfyld nedenstående ku
pon, og send den til din organisa
tion eller direkte til fondens kasse
rer, E.W. Hauge, driftsområde 
Næstved. 
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Pensionsbeløb 

Grundsats: 26.100 

Dyrtidstillæg: 36 pct. 

Vejledning til 

pensionskort for 
tjenestemænd m. fl. 

Egenpension 

Oversigt 1 angiver for skalatrin 
1 til 53 følgende årlige beløb: 
( 2) Grundpension for 1 års pen
sionsalder. ( 3) Grundpension +
dyrtidstillæg + ureguleret tillæg
for 1 års pensionsalder. ( 4) Høje
ste pension ind. dyrtidstillæg m. v.
= 3 7 X beløbet i kolonne 3.

Såfremt pågældende ikke er be
rettiget til højeste pension, bereg
nes pensionen som pensionsalder 
X beløbet i kolonne 3. 

Ægtelællepenslon 

Der bringes i oversigt 2 tilsvaren
de tal som for egenpension. 

Bømepenslon 

Ind. dyrtidstillæg (36 pct.) + 
ureguleret tillæg gælder fra 1. 
okt. 1974 følgende satser: Børne
pensionstillæg og børnepension 
5.067,27 kr. årlig. Børnepension 
(forældreløse): . 10.134, '.i4 kr. år
lig. 

Folkepen1lonen1 grundbeløb 

Folkepensionens fulde grundbeløb 
andrager pr. 1. okt. 1974 følgende 
beløb: Ægtepar - begge berettiget: 
20.688 kr. Enlige og ægtepar -
kun 13.428 kr. 

Samordnlngslradrag 

Tjenestemænd og tjenestemands
pensionister, der er fyldt 67 år, 
har ret til fuld folkepension. Der 
foretages dog i tienestemarrdspen
iionen et fradrag ( samordnings
fradrag) = 2 pct. af folkepensio
nen for hvert års pensionsalder 
(max. 74 pct.). 

Efter de ovenfor anførte satser 
for den fulde folkepension andra
ger samordningsfradraget pr. 1. 
okt. 1974 flg. årlige beløb: 

Ægtepar - begge berettiget 

2 pct. . . . . . . . . 413,76 kr. 
74 pct. . . . . . . . . 15.309,12 kr. 

Enlige m.fl. 

2 pct. 
74 pct. . .... . .  . 

268,56 kr. 
9.936,72 kr. 

Oversigt 1

Egenpension 1. okt. 1974 

(lncl. dyrtldstlllæg 36%) 

Pension for 1 års pensionsalder 

.Skala- Grundpension+ 
trin dyrtidstillæg+ 

Grundpension ureg. tillæg 
� 55.80 kr. 

(1) (2) (3) 

I 548.28 801,23676 

2 559,08 815,88649 

3 570,12 830,91892 

4 581,52 846.38270 

5 593, 16 862,27460 

f, 605,16 878,59460 

7 617,52 895,36540 

8 630, 12 912.58054 

9 643,20 930,28865 

10 656,52 948,48324 

li 670,32 967,17081 

12 684,36 986.38703 
13 698,88 1006, 11568 

14 713,88 1026,39243 

15 729,12 1047 ,22054 

16 744,84 1068,61946 
17 761.04 1090,63135 
18 777,72 1113,21405 
19 794,76 1136,44865 
20 812.28 1160.29946 

21 830,28 1184,81838 
22 848,88 1210,01514 
23 867,84 1235,89946 
24 887,40 1262.50379 
25 907,56 1289,81838 

26 928,20 1317 .88865 
27 947,52 1332,97622 
28 964,92 1356,69081 
29 982,80 1381,05405 
30 1.001.28 1406,09189 

31 1.020, 12 1431,81081 

32 1.039,56 1458,24973 
33 1.059,60 1485,40541 

3ll 1.080, 12 1513,31351 
35 1.101, 12 1541,98703 

36 1.122,84 1571,46162 
37 1.145,04 1601,71784 
38 1.167,96 1632,82378 
39 1.191,48 1664,79892 
40 1.215.60 1697,63351 

41 1.240,44 1731,38270 
42 1.265,88 1766,04324 
43 1.292,04 1801,67027 
44 1.319,04 1838,28000 
45 1.346,64 1875,89514 

46 1.375,08 1914,5254 I 
47 1.434,24 1995,04865 
48 1.496,76 2080,04108 
49 1.597 ,08 2216,49405 
50 1.744,20 2416,60865 

51 1.908,24 2639.67243 

52 2.043,48 2823,58054 

53 2.094,60 2893,15135 

Højeste pension 
incl. dyr-

tidstillæg m.v. 
37x(3) 

(4) 

29.645,76 
30. 187,80
30.744,00 
31.316.16 
31.904, 16 

32.508.00 

33.128.52 
33.765,48 
34.420,68 
35.093,88 

35. 785.32 
36.496,32 

37.226,28 
37.976,52 
38.747, 16 

39.538,92 
40.353,36 
41.188,92 
42.048,60 
42.931.08 

43.838,28 

44.770,56 
45.728,28 
46.712,64 
47.723,28 

48.761,88 
49.320, 12 
50.197 ,56 
51.099,00 
52.025,40 

52.977 ,00 

53.955,74 
54.960,00 
55.992,60 
57.053.52 

58.144,08 
59.263,56 
60.414,48 
61.597 ,56 
62.812,44 

64.061,16 
65.343,60 
66.661,80 
68.016,36 
69.408, 12 

70.837,44 

73.816,80 
76.961,52 
82.010,28 

89.414,52 

97.667,88 
104.472,48 
107.046,60 

Oversigt 2 

Ægtefællepenslon 1. okt. 1974 

(lncl. dyrtldstlllæg 36%) 

Pension tor 1 ars pensionsalder 
HoJesle pension 

Skala- Grundpension + incl. dyr-
trin dyrtidstillæg + tidstillæg m.v. 

Grundpension ureg. tillæg 37X(3) 
= 37,20 kr. 

(1) (2) (3) (4) 

I 460,20 662,83135 24.524,76 
2 467,40 672,59676 24.886,08 
3 474,84 682,61838 25.256,88 
4 482,40 692,92865 25.638,36 

5 490,20 703,52432 26.030,40 

f, 498, 12 714,40216 26.432,88 

7 506,40 725,58487 26.846,64 

8 514,80 737,05946 27.271,20 

9 523,56 748,8681 I 27.708,12 

10 532,44 760.99784 28.156,92 

li 541,56 773,45514 28.617,84 
12 550,92 786,26270 29.091,72 
13 560,64 799,41730 29.578,44 
14 570,60 812,93514 30.078,60 
15 580,80 826,81946 30.592,32 

16 591,24 841,08973 31.120,32 
17 602,04 855,75892 31.663,08 
18 613,20 870,81730 32.220,24 
19 624,60 886,31027 32.793,48 
20 636,24 902,20541 33.381,60 

21 648,24 918,55135 33.986,40 
22 660,60 935.34811 34.607,88 
23 673,32 952.60865 35.246,52 
24 686,28 970,34270 35.902,68 
25 699,72 988,55027 36.576,36 

26 713,52 T007,26703 37.268,88 

27 726,36 1017,32432 37.641,00 

28 738,00 1033, 13189 38.225,88 

29 749,88 1049,37730 38.826,96 

30 762,24 1066,06703 39.444,48 

31 774.84 l083,21405 40.078,92 
32 787,80 I 100,83784 40.731.00 
33 801 ,12 1118,94487 41.400,96 
34 814,80 1137,55135 42.089,40 
35 828,84 1156,66703 42.796,68 

36 843,24 1176.31784 43.523,76 
37 858,12 I 196,48757 44.270,04 
38 873,36 1217.22162 45.037,20 
39 889.G8 1238,53946 45.825,96 
40 905.16 1260,43135 46.635,96 

41 921,72 1282,92973 47.468,40 
42 938,64 1306,03784 48.323,40 
43 956,04 1329,78487 49.202,04 
44 974,04 1354,19676 50. 105,28 
45 992,52 1379,27027 51 .033,00

46 I.Ol 1
1
48 1405,02487 51.985,92 

47 1.050,84 1458,70378 53.972,04 
48 1.092,60 1515,36649 56.068,56 
49 1.159,44 1606,33622 59.434,44 
50 1.257,48 1739,74378 64.370,52 

51 1.366,92 1888,45622 69.872,88 
52 1.457,04 2011,06378 74.409,36 
53 1.491,12 2057,44216 76.125,36 



PERSONALIA 

Dødsfald 

Pens. lokomotivfører J. K. Bentsen, Silke

borg, er afgået ved døden den 20. no

vember 1974. 

Pens. lokomotivfører E. P. J. Nissen, Fre

dericia, er afgået ved døden den 19. no

vember 1974. 

Pens. lokomotivfører M. Rasmussen, 

Brande, er afgået ved døden den 19. no

vember 1974. 

Pens. lokomotivfører P. A. Pedersen, Es

bjerg, er afgået ved døden den 27. no

vember 1974. 

Pens. lokomotivfører P. A. Pedersen, er af

gået ved døden den 27. november 1974. 

Pens. lokomotivfører F. Alsing, er afgået 

ved døden december 1974. 

Pens. lokomotivfører H. P. Rasmussen, 

(Slagelse) er afgået ved døden den 5. ok

tober 1974. 

Pens. lokomotivfører E. G. Menne, er afgået 

ved døden den 31. oktober I 974. 

Lokomotivfører A. Nielsen, Padborg, er af

gået ved døden den 28. november 1974. 

Fredericia 
Fredericia afdeling afholder ordinær gene

ralforsamling på hotel »Landsoldaten«, 

torsdag d. 23. januar 1975 kl. 14,45. 

Efter generalforsamlingen afholdes spis

ning, kammeratligt samvær med de i 1974 

afgåede kammerater. 

Afdelingen ser gerne et stort fremmøde af 

afdelingens pensionister. 

Pensionister kan tilmelde sig på telefon 92 

46 37 - 92 46 36. 

Afdelingsbestyre/sen. 

Helsingør 

D.L.F. Helsingør afd. afholder ordinær ge

neralforsamling tirsdag den 28. januar 1975

kl. 15.00 Folkets Hus Stengade. Efter gene

ralforsamlingen er der sammenkomst med

damer. Der bydes på Luxus platte m. varmt,

kaffe m.m.

Efter spisningen er der mulighed for en 

svingom. 

Prisen er kun 25 kr. pro persona. 

Tilmelding kan ske på tlf. (03) 21 30 96 

eller (Ol) 64 67 33 eller på fremlagt liste på 

Ddt. Senest d. 20. januar 1975. 

Med hilsen og ønske om et Godt Nytår. 

Bestyrelsen. 

weekend 

Weekendture - Tilbud til DSB an

satte 

DSB weekendture er blevet en 
populær salgsvare med succes og i 
stor fremgang til gavn for DSB i 
konkurrence med andre former for 
ferierejser. Denne fremgang har 
medvirket til en bestandig udvidel
se med nye rejsemål. I år med week
endture til Lubeck, Goslar/Hart
zen, Paris, Århus og Sønderborg, 
så der nu er 12 rejsemål at vælge 
mellem. 

DSB ansatte (med fripas) tilby
des ophold på weekendrejsemålene 
til ren hotelpris, også kaldet grund
arrangement. 

Et grundarrangement dækker 
samme ydelse som weekendturen 
( + jernbanebilletten). Det vil sige
hotelovernatning med morgenmad,
betjening og moms på de basisho
teller, der er nævnt i programmet
»weekendture«.

Grundarrangementet koster pr.
hotelovernatning i 

Odense 
afholder ordinær generalforsamling i møde

lokalet ved driftsdepotet i Dannebrogsgade 

søndag den 9. februar kl. 9.00. 

Afdelingens pensionister indbydes; nær

mere oplysninger på tlf. 11 59 09 eller på 

opslaget ved driftsdepotet. 

Afdelingsbestyre/sen. 

Opmærksomhed frabedes 
Al opmærksomhed ved mit jubilæum frabe

des venligst. 

A. Gade.

lokomotivfører, HGL. 

Berlin 
Lubeck 
Hamburg 
Amsterdam 
Goslar/Harzen 

60 kr. 
55 kr. 
50 kr. 
60 kr. 
40 kr. 

Bruxelles 55 kr. 
Paris 40 kr. 
Stockholm 55 kr. 
København 40 kr. 
Ålborg 45 kr. 
Århus 45 kr. 
Sønderborg 40 kr. 

Dette tilbud gælder i samme pe
riode som weekendturene og der 
kan bestilles hotelplads til 1, 2 eller 
3 overnatninger. Ønskes der værel
se eller hotel i anden kategori, 
betales det tillæg der er nævnt i 
brochuren. 

Booking foretages gennem et 
DSB rejsebureau indtil onsdagen 
før pågældende weekend. Fripas 
bestilles ad de normale kanaler. 

På weekendture til Berlin, Ham
burg og Aalborg er inkluderet et 
weekend-pas. 

Fra Goslar 
i Harzen 
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