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Generalforsamlingen 
i Nyborg. 

(Fortsat). 

D ir i g e n t e n : Jeg vil tillade mig 
at gøre en Bemærkning til denne _Post 
paa de 30 Kr. Vil Kassereren forlange, 
at de tre Delegerede skal betale hver 2 
Kr. til bage? 

Jeg · kan i det Hele slutte mig til 
Kassereren, at det er forkert, at Gene-
ralforsamlingsbeslutningen af 17. Dec9m-
ber f. A. om Diæternes Størrelse skal 
gælde for samme Dag ; men af Beslut-
ningen ser det ud, som om d'Hrr. med 
lige saa stor Ret kan fordre de 30 Kr. 
Jeg vil henstille til Generalforsamlingen 
at overse denne Pot1t. Der kan være 
andre Poster, der mere kunde trænge til 
Undersøgelse. 

Lokf . . P ag h Rasmus s en, Kbhv.: 
Jeg vil slutte mig til Dirigenten. Da 
Generalforsa~lingen den 17. December 
vedtog Lovene, saa blev dermed Diæterne 
ogsaa vedtagne. Jeg kan ikke se, at der 
er nogen Grund til, at Pengene skal 
tilbagebetales. Det er jo ikke d'Hrr. 
selv, der er Skyld i, at de ikke kunde 
rejse hjem samme Dag. Jeg vil anbe-
fale, at de Tilstedeværende slutter sig til 
denne Tanke. 

Lokf. B ø c kel, Nyborg: Jeg vil 
blot henvise til Referatet af Generalfor-
samlingen af 17. December, hvor jeg 
forespurgte, om det var at betragte som 
gældende straks, hvortil der blev mig 
svaret, at det var det. 

Kasserer 0. Larsen: Naar der er 
vedtaget et saadant Punkt, saa kan jeg 
i hvert Tilfælde ikke betragte det ander-
ledes, end at det skal gælde fra Nytaar. 
Skal nu de Folk, der har fa.aet 4 Kr. pr. 
Døgn, have 1 Kr. mere, eller skal de 
andre betale tilbage. Jeg mener, at en 
saadan Bestemmelse skal falde sammen 
med Finansaaret. 

Lokf • .Petersen, Nyborg : Jeg skal, 
for at gøre Pinen kort, tillade mig at 

1. April 1902. 

foreslaa, at Afdelingen her refunderer de 
6 Kr. og altsaa opfører Beløbet til Ud-
gift for Afdelingen her. 

Lokf. H o 1 s t • J ø r g e n s e n, Fh. : 
Ja, det er jo en glædelig Oplysning, jeg 
fik. Ja, naar de bliver indesneede, saa 
bør de have Betaling for 2 Dage. Men 
jeg tror alligevel, vi er kommen ind p,aa· 
en J!'ejl her med de 9 Kr. til 1. Sektion, 
og at de kun har faset denne Betaling 
ved jeg. 

FClrmanden: Jeg kan til Hr. 
Jørgensen give den Oplysning, at jeg for 
ca. 3 Uger siden modtog en Skri valse 
fra Formanden i Frederikshavn, Bech, 
angaaende de de Delegerede tilkommende 
Diæter. Han spurgte, om han kunde 
udbetale Diæterne, og hvor meget hver 
skulde have. Dertil svarede jeg : de 
Delegerede tilkommer 4 Kr. pr. Døgn, 
disse Beløb kan tages af det Bidrag, 
Afdelingen skal sende til Hovedkassen, 
og Regningerne indsendefl til samme. 
Med Hensyn til de udbetalte Diæter 
maa jeg bestemt holde paa, at enhver 
beholder, hvad der er udbetalt. 

Lokf P ag h R a s m u s s e n, Kh.: Jeg 
synes, vi let kan komme ud over det 
Spørgsmaal. Der staar i Loven af 17. 
December § 1 Pkt. f. : >Diæter for For-
eningens Repræsentanter fastsættes af en 
Generalforsamling« . Derfor skal de have 
de 5 Kr. pr. Døgn ; der blev vedtaget, 
at de skuld_e have saa og saa meget, og 
saa skal .,d.e. have.·.: det, naar Loven er 
vedtaget . .. 

Lokf. Petersen, Nørrejydske Baner: 
Med Hensyn til ·spørgsmaalet om 
Diæterne, saa staar det for mig saadan, 
at en Generalforsamling ikke kan ved-
tage de Delegeredes Diæter for samme 
Dag. Jeg mener, at vi ikke kan ved-
tage de Penge, vi selv skal have. 

Lokf. H o l s t - J ø r g e n s e n : Jeg 
vil takke Formanden for den givne Op-
lysning. Der er endnu en Bemærkning, 
jeg kan have Lyst til at gøre. For 4. 
Sektion staar opført en Palmekrans. 

2. Aargang. 

Jeg vil gerne spørge : er den Post be-
rettiget? 

Lokf. P a g h R a s m u s s e n : Med · 
Hensyn til, hvad der bliver vedtaget paa 
en Generalforsamling, saa mener jeg, det 
træder i Kraft den. samme Dag, det er 
vedtaget, og saaledes maa det vel ogsaa 
være med dette 8pørgsmaal. Jeg finder 
ingen Anledning til at debattere dette 
Spørgsmaal mere. Det var ved afdøde 
Kasserer Schefflers Begravelse, den om-
talte Krans blev givet. 

D i r i g e n t e n : Denne Krans er 
fuldt ud berettiget. Med Hensyn til 
Diæter, saa kan ~aadan en Bestemmelse 
ikke betragtes som tilbagevirkende, og 
da Kundskab herom først kommer til 
Medlemmerne efter afholdt Generalfor-
samling, kan denne ikke gælde fra samme 
Dag. Men jeg kan fuldt ud slutte mig 
til, at de Delegerede beholder de mod-
tagne Diæter. 

Kasserer 0 . L a rsen: Jeg har nu 
ikke meget at sige dertil. - Saaledes 
har jeg opfattet Sagen, at den General-
forsamlingsbeslutning gjaldt først fra 
Finansaarets Begyndelse. Med Hensyn 
til Kransen, saa maa Bestyrelsen pas 
ethvert Tidspunkt være berettiget til at 
give en saadan Krans. Jeg tror ikke, 
det er noget Spørgsmaal, der er værd 
at rejse. 

Lokfrb. 0 hl se n, København: Jeg 
kan nu ikke være saa enig medKassere-
ren heri, saa maatte ethvert Medlew af 
Foreningen, som fortjente det, være be-
rettiget til at faa en Krans. Men ikke 
desto mindre vil jeg være med til at 
give den omtalte Krans. 

, Lokf. H o 1 s t - J ø r g e n s e n troede 
heller ikke, Bestyrelsen havde denne 
Ret. Jeg mener, at den i alt Fald inaa. 
fremlægge Spørgsmaalet for os ved 
Generalforsamlingen. 

D i r i g e n t e n : Jeg skal dertil 
bemærke, at Bestyrelsen er den admini-
strative Myndighed, der afgør saada.nne 
Sager, saa jeg kan ikke se, at der 



foreligger nogen Ulovlighed fra Bestyrel-
sens Side. 

F o r m a n d e n : Jeg ved ikke, om 
det overalt er korrekt, men jeg tror, at 
Bestyrelsen i dette Tilfælde har handlet 
ret; da det var til et Bestyrelsesmedlem, 
der har været med til at grundlægge 
Foreningen og har indlagt sig store 
Fortjenester for sit Arbøjde i denne, saa 
mener jeg, det var en god Gerning. 

Men der er et Par andre Poster i 
Regnskabet, jeg særlig har lagt Mærke 
til. Det er Beløbene 28 Kr. og 16 Kr., 
som findes opført til Arrangement af 
Kongressen. Jeg mener, at disse Beløb 
burde henføres til U dgift~rne for Kon-
gressen. 

Dirigenten : Der er indkommet 
et Ji'orslag af Hr. Lok( Mauritzen om, 
at Bestemmelserne af Diæternes Størrelae 
forstaas saaledes, at Generalforsamlingen 
bestemmer Diæterne for det kommende 
Aar. 

Dette Forslag vedtoges enstemmigt. 
Lokf. Mauritz en: Naar vi i Dag 

bestemmor Diæterne for det kommende 
Aar, saa forstaas det saaledes, at Be-
stemmelsen gælder denne GPneralforsam-
ling eksklusive. Diæterne, der blev 
bestemte den 17. December, er gældende 
for i Dag. Og for at fas en hurtig 
Afslutning pas Spørgsmaalet, kan Gene-
ralforsamlingen i Dag godkende de ud-
betalte Diæter. 

D i r i g e n t e n : Godkender Gene-
ralforsamlingen de Diæter, de Delegerede 
fik udbetalt sidste Gang? 

Lokf. M a !}. sen: Jeg synes, det ser 
underligt ud at dele Regnskabet. Hvad 
der er bleven udbetalt, det kommer 
nnder Regnsk,abets Godkendelse. Naar 
Generalforsamlingen godkender Regn-
skabet, saa er dermed ogsaa de udbetalte 
Diæter godkendte. Jeg synes ikke, 
der er Grund til at stemme om det 
Spørgsmaal. 

D ir igen te n mente, at man abso-
lut· burde afgøre hver enkelt af de 
kritiser1ide Poster pas Regnskabet hver 
for sig, og vild6 bede Generalforsamlingen 
at stemme om Spøgsmaalet. 

Kasserer 0. L ars e n : Det er ikke 
alene Nyborg, der er Tale om, og jeg 
mener, at Generalforsamlingen skal ved-
tage, om de vedkommende skal beholde 
deres Diæter eller ikke. 

Lokf. Pagh Rasmussen, Kbhv.: 
Jeg skal til vor ærede Formand bemærke, 
at den føste Post, de 28 Kr., da var jeg 
nødt til som daværende Formand for 
D. L. og L. F. at være med til at 
arrangere Udstillingen, der stod i For-
bindelse med Kongressen. Jeg har til-
ladt mig at beregne mine Diæter for ·7 
Kr. pr. Døgn. Det var et meget stort 
Arbejde; vi havde ikke saa fas Ting at 
ordne; vi tog &elv Haand i Hanke med, 

saa jeg ved ikke om d'Hrr. mener, det 
er for meget jeg har beregnet mig, eller 
det skal o,erføres til Kongressens Regn-
skab. De, der var valgt af Forbunds-
bestyrelsen til Medlemm!!r af Fest-
kommiteen har faaet deres Diæter betalt 
af Forbundskassen. Jeg var valgt af 
D. L. og L . F ., derfor er det, at denne 
Post er bleven ført pas Hovedkassens 
Regnskab. Den anden Post pas 16 Kr. 
skulde have været ført paa Forbundets 
Konto. Det er muligvis·· en Fejl, men 
jeg anser den ikke for at være saa over-
vældende. _ · ·,. 

F o r m a n d e n : Jeg antager ikke, 
at Hr. Rasmussen vil forstaa det saa-
ledes, at jeg tror, han har beregnet sig 
for meget. Det er kun, om ikke de 
Poster burde være henført under Udgifter 
for Kongressen. Min Opfattelse heraf er 
i alt Fald, at saavel de 28 . Kr. som de 
16 Kr. absolut burde henføres herunder. 
Det er altsaa en Ompostering af Beløbene" 
jeg mener. 

Lokf. P ag h Rasmussen, Kbhv.: 
Ja, jeg optog det heller ikke i den 
Mening, at det var for stort et Beløb, 
jeg tog. Det andet Beløb paa 16 Kr. 
vil jeg indrømme er en Fejl, at det ikke 
er ført paa Kongressens Konto. 

Lokfrb. Rasmussen, Viborg: Jeg 
vil foreslaa at sætte Regnskabet under 
Afstemning; og saa vil jeg gerne spørge : 
hvorfor har Revisorerne ikke sat deres 
Navn under Regnskabet? 

Formanden bemærkede til Hr. 
Rasmussen, at Revisorerne absolut ikke 
behøvede at sætte deres Navn under, da 
det kun var et Uddrag af Regnskabet .; 
paa Originalen staar Navnene, saa de 
behøver ikke at staa her pas Beret-
ningen. 

Lokfrb. Rasmussen, Viborg: Jeg 
vil til vor ærede Formand bemærke, at 
Revisorerne ogsaa paa dette Uddrag af 
Regnskabet burde sætte deres Navn 
under. 

Lokf. H o l s t - J ø r g e n s en, Frede-
rikshavn: Jeg gher min Tilslutning til 
Hr. Rasmussen, og jeg vil ønske, at der 
næste Ga.ng paa Bordene vil ligge en 
Afskrift af det hele Regnskab med 
Bilag: 

M a u r i t z e n, Fa.: Det er først en 
Bemærkning til Hr. Rasmussen, Viborg. 
Naar Regnskabet er godkendt af Gene-
ralforsamlingen, saa vil en Ekstrakt af 
Regnskabet med Revh1orernes Bemærk-
ninger og Underskrift komme i Beret-
ningen over Generalforsamlingen i >Dansk 
Lokomotivtidende<. - Til Hr. Holst-
Jørgensen vil jeg sige: hvis hele Regn-
skabet med Bilag skulde fremlæggas her, 
saa vil jeg betragte det som et Mistil-
lidsvotum til Revisorerne, h ris store 
Arbejde da vilde være illusorisk, thi 
Revisorernes Underskrift paa det originale 

Regnskab er nemlig en Garanti for, at 
alle Bilag er i nøje Overensstemmelse 
med det her foreliggende, sektionsvis 
ordnede Regnskab. 

D i r i g e n te n : Der er indkommet 
et Forslag om Afslutning, af Hr. Lokfrb. 
Ohlsen, saalydende: >Generalforsamlingen 
den 14. Marts 1902 vedtager, idet den 
vel ønsker, at Regnskabet i Fremtiden 
saavidt muligt føres i samlede Poster, 
at godkende de udbetalte Kontoer, og 
gaar over til næste Punkt paa Dags-
ordenen<. 

Forslaget vedtoges. 
Lokfrb. Ras ru u s sen, Viborg: Jeg 

vil absolut holde paa, at naar vi faar et 
saadant Regnskab fremlagt, saa maa vi 
se Underskrifterne, og kunne se hver 
Post for sig. 

Kasserer 0. Larsen: De, som 
tvivler, vil jeg bede om at komme her 
op, saa skal de faa de originale Regn-
skaber med RElvisorårnes Bemærkninger 
og U nderskritter at se. 

D. ir igen ten: Jeg har tilladt mig 
at tegne mig selv som sidste Taler paa. 
dette Omraade. Der er enkelte Poster 
her, som jeg har fæstet min Opmærk-
somhl:ld paa. Det er ikke Meningen at 
rette nogen Kritik. Jeg ser her i 
Regnskabet, hvor der er Tale om Diæter, 
at der ligeledes er flere Bestyrelsesmøder. 
Jeg finder, at det er en forkert Opfat-
telse af Diæternes Bestemmelse. Jeg 
tror dog, at Diæter er paa. den rette 
.!:'lads, hvor man mas leve ude og tage 
ind paa Hoteller, men det kan man jo 
ikke sige om Folk, der er til Stede pas 
et Møde i deres Hjemsted. Jeg tror, 
det er en Misforstaaelse af Diæternes 
Bestemmelse. 

Kasserer 0. Li;. r sen: Jeg kan 
ikke tro, det er Generalforsamlingens 
Mening, at Bestyrelsesmedlemmer skal 
miste deres Diæter, naar de skal møde 
i Bestyrelsesanliggender, og de af den 
Grund mister Milepenge, for hvis det er 
saa, faar vi ingen til at væ, e i Bestyrel-
sen. Der er ingen, der har beregnet sig 
mere, end hvad der strengt taget er 
nødvendigt. At de har en Indtægt af 
at være Bestyrelsesmedlem, kan jeg 
ikke se. 

D i ri g e n t e n : Der er indkommet 
Forslag fra Formanden om, at det Beløb, 
stort 28 Kr. og 16 Kr .. ialt 44 Kr., som 
findes opført til Arrangement af Kon-
gressen under Udgift for 4. Sektion, 
henføres til Udgifterne for Kongressen. 

Vedtoges med 28 Stemmer mod 8 
Stemmer. 

F o r m a n d e n : Kassereren frem-
drog en Bemærkning af Revisorerne, den 
skal vi vel have først, inden vi godkender 
Regns-kabet. 

Kasserer 0. Larsen: Det er en 
Post paa 9 Kr. for en Billet Tur og 



Retur Aarhus-København. Der har 
,Revisorerne ment, at det var rent f(,r-
kasteligt at tage e1:1 Delegeret, der 
skulde købe Billet. 

Lokf. C h ri sti an s en, Hammel-
banen: Jeg skal dertil oplyse, at da 
der ingen vilde med, blev jeg opfordret 
dertil. Jeg købte kun en 3. Klasses 
Billet. Hvis Foreningen ikke vil, saa. 
-kan jo selvfølgelig Privatbanen hetale 
den. 

Formanden: Jeg mener absolut, 
at ethvert Medlem er ·berettiget· til at 
være Delegeret, uanset om han har fri 
Rejse eller ikke. Jeg vil henstille til 
·Generalforsamlingen, st vi betaler Rejsen, 
ilet er ikke mere end vor Pligt. Disse 
Mennesker, som eilers ikke vil blive 
·valgt, vil lide et Tab, og "fi vil ikke 
stille dem udenfor den Repræsentations-
•ret, de tilkommer. Derfor vil jeg tillade 
mig at henstille til Generalforsamlingen, 
at vi godkender, at ethvert Medlem af 
F oreningen er valgbart, hvad enten han 
nyder Fribefordring eller ikke. 

Lokf. H o l s t - J ø r g e n s e n be-
mærkede til .Formanden, at han fandt 
-det rigtigt af Revisorerne at gøre nævnte 
Bemærkning. Derfor kan vi jo godt 
. godkende Regnskabet. 

D ir i g e n t e n : Der er indkommen 
-et Forslag fra Formanden saalydende : . 
,Generalforsamlingen godkender fuldt 
ud, at 1. Sektion har sendt et Medlem 
til Generalforsamling, og Foreningen 
.betaler Billetten for samme<. 

Dette Forslag vedtoges. 
Hovedkassens Regnskab med Ved-

,tagelser og .Ændring godkendtes en-
stemmigt, 

Udenfor Dagsordl3nen fremsatte Hr. 
-0. Larsen følgende Henstilling: Nordiske 
Forbund skal betale mindst Halvdelen af 
Udgiften til 
Entre til Zoologisk Have Kr. 31 50 
Ba.adfarten paa Søerne 16 00 
Dampskibsbilletter til Skods-
. borg 70 00 
.Entre til Tivoli 50 00 

D i r i g e n t e n satte under Afstem-
ning, om Henstillingen skulde behandles 
eller ikke. 

Der vedtoges Behandling. 
L~kf. P a g h R a s m u s s e n ; Jeg 

kan ikke gaa med til den fremsatte 
Hanstilling, idet vi pa.a den forrige 
Generalforsamling her i Nyborg bevilgede 
lOOO Kr. til Afholdelse af Kongressen 
og da saavel Svenskerne som Nordmæn~ 
dene har gjort det saa smukt for os 
naar Kongresserne har været afholdt ho~ 
d~m, er . d-et kun simpel Gengæld, naar 
vi har gJort d~t saa festligt som muligt 
for dem, saa Jeg kan ikke anbefale at 
stemme for den fremsatte Henstilling 

Lokf. Petersen, Nyborg: jeg 
.skal med Hensyn til Forslaget om, at 

Forbundet skal betale Halvdelen, bemærke, 
at Generalforsamlingen her ikke kan 
vedtage at paaføre Forbundskassen nogen 
Udgift, idet D. L . og L. F. er en 
Underafdeling, og som saadan ikke kan 
fordre noget af Forbundsstyrelsen. 

Lokf. P e t e r s e n, N ørrejydske Baner: 
Efter hvad Hr. Rasmussen har oplyst, 
kan jeg ikke indse, vi kan paaføre For-
bundet denne Udgift. Efter hvad jeg 
kan huske, saa er de Penge taget af de 
1000 Kr., der blev bevilget til Kongressen, 
og da er det vel ikke berettiget, at vi 
udskiller disse Beløb. 

P ag h Ras ru u s sen oplæste af 
Beretningen over Generalforsamlingen i 
Marts for 2 Aar siden saalydende: ,Pagh 
Rasmussen furespurgte, om Forsamlingen 
vilde give sit Samtykke til, at Kongres-

. sen 1901 afholdtes i Danmark. Taleren 
mente bl. a., at Udgifterne vilde beløbe 
sig til 1000 Kr., altsaa ca. l 0 Kr. pr. 
Dag for hver indbudt Delta.ger, og Resten 
til Arrangement etc.< 

Forsamlingen samtykkede efter nogen 
Diskussion heri. 

Han mente derfor ikke, der er Grund 
til at udskille Beløbene. 

Lokf. E r i c k s e n, Helsingør : Jeg 
vil blot udtale mig imod, at der udskil-
les noget. Den Udgift mener jeg, vi 
alene er delagtig i. Det vil sa ud, som 
om vi først inviterer dem, og saa derefter 
opfordrer dem til at betale. 

Kasserer 0 . Larsen; Ja, der kan 
jo slet ikke være Tale om at lade dem 
betale alt, men denne halve Del, der 
nærmest er brugt af danske Del-
tagere. 

Lokf. Pete r sen, Nyborg: Selve 
Henstillingen , har jeg ikke noget imod, 
det er kun Formen, jeg anker over - at 
Forbundet s k al betale, 

Ved Afstemningen forkastedes Hen-
stillingen. 

Punkt 3. Forslag til Beslutning af 
Generalforsamlingen om, at Forbunds-
bestyrelsen aflægger Beretning over Dansk 
Afd.s Virksomhed for det forløbne Aar 
paa hver ordinær Generalforsamling, af 
Lokf. L. Mauritzen, Fredericia. 

Maori t zen: Na.ar jeg har tilladt 
mig at · stille dette Forslag, er det, fordi ·• . 
jeg m~ner, at vor Organisation, for at 
kunne følge med i Arbejdet, ma.a have 
Oplysning om, hvilke Sager, Forbunds-
bestyrelsen fremmer, og hvilke de lader 
ligge. Det er nu over 9 Ma.aneder 
siden, at Forbundsbestyrelsen af Kon-
gressen fik flere for vor Organisation 
meget betydningsfulde Sager overgivne 
til Gennemførelse, der er desuagtet til 
Dato end ikke forsøgt gennemført en 
eneste af dem, ja, selve Referatet af 
Forhandlingerne pa.a Kongressen er endnu 
i Dag, over 9 Ma.aneder efter, end ikke 
tilendebragt og kommet til Forbunds-

medlemmernes Kundskab her i Danmark . 
Det er for at denne Slendrian, der 
absolut maa skade vor Organisation, kan 
blive kontrollert.1t og forhindret i Frem-
tiden, at jeg tillader mig at anmode . de 
ærede Delegerede om at stemme for 
Forslaget. 

Lokf. Petersen, Nyborg: Ja, jeg 
skal ogsaa hertil gøre den Bemærkning, 
at jeg ikke mener, at Generalforsamlingen 
her kan vedtage detteForsla.g. Derimod 
"fil jeg henstille til Hr. .Mauritzen at 

· omforme rlet til en Henstilling. Jeg 
erkender Forbundsmedlemmernes Ret til 
at høre fra Forbundsstyrels&ns Virksom-
hed, og hvis Generalforsamlingen ønsker 
det, kan jeg fremiægge Forhandlings-
protokollen. 

Lokf. M a d se n, Kbhvn.: Det er 
dette Forslag, jeg ikke rigtig kan forstaa. 
Jeg kan ' saa godt forsta.a, at vi helst 
skolde have oplyst, hvad der foregaa.r i 
Forbundet. Men jeg synes ikke, vi kan 
stille den F,qrdring, at de skal gøre det. 
Men der er en anden Ting, jeg kunde 
ønske oplyst. Jeg vad ikke, i hvilket 
Forhold vi sta.ar til Forbundet. Der 
staar ikke et Ord i Lovene· med Hensyn 
hertil. 

Mauritz en: Med Hensyn til Hr . 
Petersens Anmodning om at omforme 
Forslaget til en Henstilling, skal jeg op-
lyse, at en saadan frivillig Fremsættelse 
af Beretning over Forbundsbestyrelsens 
Virksomhed vil blive aldeles illusorisk, 
da denne, hvis der et Aar intet er bestilt, 
simpelt hen kan nægte at afgive Beret-
ning. Til Hr. Madsen skal jeg sige, at 
det nordiske Lokomotivmandsforbund og 
dettes Bestyrelse er aldeles uden Ind-
flydelse paa D. L. og L. F .11 indre 
Anliggender, og at det kun · er Sager, 
der af vor Hovedbestyrelse o'Vergives· 
Forbundet til Gennemførelse, som For-
bundsbestyrelsen kan behandle pa.a vor 
Organisations V egne. End ikke en 
Kongresbeslutning er bindende for vor 
Organisation og dens Medlemmer, naar 
vor Organisations Repræsentanter har 
reseneret sig paa Kongressen overfor 
denne. Na.ar der i vore Love ikke staar 
andet, end at vi kan sende Delegerede 
til Kongressen, er det-, fordi vi hvilken 
Dag, vor Generalforsamling bestemmer det, 
kan udtræde af }forbundet. 

Lokfrb. C h risten s e n, København: 
Ja, jeg vil forsaavidt slutte mig til Hr. 
Ma.uritzen med den .Ændring af Hr. 
Petersen. Jag me.ner, det vil være For-
bundsbtistyrelsen an kær Pligt at efter-
komme vore Ønsker. 

Lokfrb. 0 l s en, Odense; vilde ogsaa 
slutte sig til Hr. M11.oritzens }forslag. 
Det er selvfølgelig noget, der ligger saa 
lige for, at Forbundsstyrelsen bør aflægge 
Beretning for vor Forening. Men jeg 
synes, at hvert Aar er ikke nødvendigt. 



Efter hvert Aars Kongres vil være til-
strækkeligt. 

Lokfrb. Lund, København: Jeg kan 
fuldt ud slutte mig til dette Forslag. 
Jeg mener, at det ør et ganske rimeligt 
Forlangende, at vi faar at vide, hvad 
Forbundsstyrelsen bar foretaget sig i det 
forløbne Aar. Og der er ikke noget 
mere pas.;ende Sted at faa en saadan 
Børetning end her paa Generalforsam-
lingen. Jeg mener ikke, den skal strække 
sig over et Tidsrum af 3 Aar. Jeg 
synes, at fra Kongres til Kongres er et 
saa langt Tidsrum, at vi godt kan faa 
Beretning en Del tiere. 

Lokf. Petersen, Nyborg: Hr. 
Mauritzen bemærkede før, at ban ikke 
kunde forstaa, at jeg absolut vilde have 
Forslaget omformet til en Hen11tilling. 
Det er ikke just, fordi jeg mener, det 
skal være en Opmærksomhed. Jeg kan 
saa godt sætte mig ind i, at det er godt 
at faa en naadan Beretning. Men Gene-
ralforsamlingen her kan ikke vedtage et 
Forslag om, at Forbundet skal aflægge 
Beretning, idet D. L. og L. F. er en 
Afdeling under Forbundet. Derfor kan 
vi kun vedtage en Henstilling om, at 
der for den danske Afdeling afgives en 
Beretning. Jeg vil endnu en Gang 
anmode om at rette · Fort1laget til en 
Henstilling. 

F o r m an d e n : Ja, mine Herrer, 
jeg var jo ogsaa med paa den sidste 
Kongres. Der var jo en overor-
dentlig stor Del Forslag, de forskellige 
Lande skulde søge at faa bragt til Resul-
tat. Men Forbundsstyrelsen har ikke 
gjort Forsøg paa at faa dem bragt ud i 
Livet. Men vi kunne fordre, at vi fik 
dem gennemført. Naar de blev bragt 
ud i Livet, saa faar vi jo lidt at vide 
om dem. Jeg mener, at Hr. Mauritzens 
Forslag er fuldt ud berettiget. Vi kan 
forlange, at de Medlemmer at Forbunds-
styrelsen, der er valgt af D. L. og L. F., 
aflægger en Beretning over deres Arbejde 
i det forløbne Aar. Naar vi vælger en 
Bestyrelse, og vi bar valgt en Del af 
Forbundsbestyrelsen, saa mener jeg, vi 
kan forlangi, at foa en Del at vide. 

Lokfrb. 0 b 1 sen, København: Det 
var netop et Spørgsmaal, der var paa 
Dagsordenen paa sidste Møde i Køben-
havn: Er Generalforsamlingen eller 
HoveJbestyrelsen underkastet Forbundets 
Myndighed eller omvendt ? Men vi ved-
tog at vente med Spørgsmaalet til denne 
Generalforsamling. Nu bar jeg altsaa. 
af Formanden faaet at børe, at ban 
betragter Forbundet som den ·øverste 
Myndighed. Muligvis vil enkelte af de 
tilstede,ærende Herrer udtale sig om 
Spørgsmaalet. 

D ir i g en ten fandt, at man gik 
for langt ud fra det foreliggende Spørgs-
maal. 

Lokf. H o. l s t - J ø r g e n s e n, Frede-
riksbarn : Frederikshavn slutter sig til 
det fremkomne Ønske om at vide, i 
hvilket Forhold D. L. og L. F . staar til 
Forbundet. 

M au ri t z en : Idet jeg henholder 
mig til mine tidligere Udtalelser i åenne 
Sag, maa jøg gøre Hr. Ohlsen opmærk-
som pas, at vor ærede Formand aldeles 
ikke i sine Udtalelser har anerkendt 
Forbundet som den ubetingede ø.verste 
Myndighed, og at Forb~nd~lovene ej 
heller forudsætter dette. 

Lokf. P et er s Ef.n, Nybo1'g: Efter 
at have hørt alle åe forskellige U dtalel-
ser, kan jeg dog ikke forandre Stilling 
til Spørgsmaalet. Naar f. Eks. Forman-
den gør gældende, at D. L. og L. F. kan 
forlange Oplysning af Forbundet, saa 
mas jeg protestere herimod. Jeg vilde 
gerne se, hrnd Hovedbestyrelsen vilde 
svare, hvis en af dens Underafdelinger 
vilde forlange Oplysninger eller foreskrive 
Hovedbestyrelsen noget. 

Lokfrb. L u n d, København : Til Hr. 
Petersen skal jeg kun bemærke, at jeg 
ikke kan bli\-e klar over, hvorfor han vil 
hare det til en Henstilling. Den nævnte 
Sammenligning tror jeg, Hr.- · Petersen 
kom lidt uheldig fra. Her h'ar vi den 
Fordel, at der hvert Aar paa General-
forsamlingen afgives Beretning, og som 
ndgaar til Afdelingerne. 

Et Forslag om at slutte med de 
indtegnede Talere vedtoges. 

Lokf. P e tersen, N ørrejydske Baner: 
Naar vi danner en Forening, saa er det 
vel ikke for, at der skal sidde en Be-
styrelse, der laver noget, uden at Med-
lemmerne faar det at vide. Saa mener 
jeg ogsaa, at Forbundsstyrelsen kan give 
Meddelelser til Bladet, thi jeg synes ikke, 
der kan forekomme noget i en Forening, 
uden at Bestyrelsen maa være villig til 
at give saadanne Oplysninger, som Med-
lemmerne ønsker. 

P ag h Ras m u s ·sen slutter sig til 
.Petersen, Nyborg, og minder om, at der 
indenfor en Bestyrelse er mange Ting, 
som til visse Tider kan være skadeligt 
at faa offenliggjort, og henviser til 
Lokomotivtidende, hvori der staar, at 
Bladet vil bringe Medlemmerne Under-
retning om Bestyrelsens Arbejde, saafremt 
dette egner sig for at komme til Med-
lemmernes Kundskab, og mener, at For-
bundsbestyrelsens Arbejde kan offentlig-
gøres i .Forbundets officielle Organ. 

Dirigenten: Jeg vil gøre 
opmærksom paa, at der er kun Tale 
om den danske Afdeling af Forbunds-
bestyrelsen. 

Lokf. Petersen, Nyborg: Hvis 
Forslaget bliver vedtaget som Forslag, 
saa vil jeg nedlægge og opfordre de 
øvrige danske Forbundsbestyrelsesmed-
lemmer til at nedlægge deres Mandater. 

De enkelte Mødlemmer af Forbunds--
styrelsen kan ikke gaa og fortælle, hvad 
der foregaar indenfor denne. Det vilde 
jo nærmest være at løbe . med Sladder. 

F o r m a n d e n : Jeg vil tillade mig 
at forespørge Hr. Petersen : Naar For-
bundsstyrelsen ikke gør sin Pligt, hvor-
ledes skal vi da drage dem til Ansvar•· 
naar de ikke forsøger pas at føre Kon-
gressens Forslag ud i Livet. Skal vi 
blive ved at finde os i det i 3 Aar. 
Hvorledes stiller Hr. Petersen sig tH 
dette Spørgsmaal? 

(Fortsættes). 

Ærede Hr. Redaktør! 
Nedenstaaende bedes optaget i Dansk. 

LokomQtivt.idende Nr. 7. 
Naar jeg under Mærket cB. X.c i 

Dansk Lokomotivtidende· af 16. Februar 
1902 har fremstillet Resultatet af den 
afholdte Lokomotivfører-Prøve i Nyborg, 
da tænkte jeg mig ikke den Mulighed,. 
at det skulde skabe Misundelse. 

Da jeg ikke kendte noget til Karak-
tergivningen i de andre Sektioner, og da 
jeg formente, at Karaktergivningen ingen 
Hemmelighed skulde rære, indsendte jeg 
nævnte Artikel og mente den skulde 
foranledige de andre Sektioner til at 
lade høre fra sig. 

Dette skete ogsaa, idet Hr. Lokfrb. 
A. L. Petersen, Aarhus, i Dansk Lokomo-· 
tivtidende for 16. Marts fremkom med 
.en Forbavselse over min Offentliggørelse 
af Resultaterne fra Lokomothfører-Prø-
ven i Nyborg. Dog kan jeg oplyse Hr. 
Petersen om, at ogsaa her i Nyborg har 
været afholdt Kursus. I 2 Aar, fra Ok-
tober til April inklusive, har her været 
afholdt Aftenkursus for Lokomotivfyr-
bøder-Aspiranter; disse Kursus blev ogsaa 
søgt af fast ansatte Lokomotivfyr-
bødere. 

Forinden Lokomotivfører-Prøvens Af-
holdelse søgte de Lokomotivfyrbødere, 
som den 10. Januar d. A. aflagde Prøven, 
et 3 Maaneders Kursus, der le.dedes af 
Lokomotivfører F . Knudsen. 

Og skulde det glæde mig overordent- . 
ligt, om min Artikel i Forbindelse med 
Hr. A. L. Petersens vilde foranledige · 
D. L. og L. F .s Hovedbestyrelse til at 
arbejde for Nedsættelse af en Kommis-
sion til at afholde Eksamen hele Landet . 
over. 

Med Tak for Optagelsen. 
0. B ø c k e 1, 

Lokomotivfører Nr. 48, 
Nyborg. 

Trykt i 
,Fredericia DagblJl,cl •s Bogtrykkeri 

i Frederir.ia. 
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