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Fællesmødet den 25. Maj 1903. 

Fraværende uden at indkalde Supple-
anter var Forbundsbestyrelsesmedlem-
merne Lok_f. Petersen, Struer, og Lokf. 
Jantzen, København. 

Dagsordenen god kend tes og behand-
ledes med følgende Resultat: 

1. Forbundssagen. Forelægizelse af 
Resultatet af Afstemnin gen. Eventuel 
Overdragelse af Forbundets Arkiv. 

1 a. Den af Hovedbestyrels,m iværk-
satte Afstemning gav det Resultat af 
249 indkomne Stemmesedler, at 1 stemte 
ikke, 243 stemte for og 6 imod, at 
Hovedbestyrelsen fr emtidig tillige danner 
Forbundsbestyrelse for Danmark. 

I Henhold hertil vedtoges følgende 
Resolution: 

I Betragtnii1g af, at Nonli k Lol;omotil'-
mand s-Forbnnds Kongres af 1901 bemyndigodo 
don dan·sko Afdoling af Forbun dot til at vælge 
lforb1rndsbestyrolso fo r DanrnaTk i Ste lot for 
at Kongressen i Henhold til ]'orbundslovone 
n clgor denn e, tiltnccler den clanslrn Afdeling 
af F orbund sbo tyrolsPn oo- Hovedbesty relsen 
fo r Dansk Lokomotivfører- og Lokomotiv-
fyrb.odor-Foronin g paa F æll csmø lot den 25. 
i\Iaj cl. A , at don af Gen eralforsamlingen af 
19. l\farts cl . A. boslnttodo Afstomnin g ovor, 
,Lt Hovoclbostyrolsen for D. L. og L. F . from-
tidig danner len dan ske Afd<lling af F or-
bun1lsbestyrel. en an s s fo r lovligt vod taget. 

Suppleant Lokf. C. A. Petersen stemte 
imod Overtagelsen straks og_ fo rdrede 
dette tilført Forhandlingsprotokollen i føl-
gende Ordlyd: 

Da jeg form ene r, at den paa Goncral fo rsam-
lingcn i l<'rccle ricia og senero vod skriftlig 
Afstemning vedtagne Beslu tning angaaenclo 
H orndbestyrel ens Orertagolse af Forbunds-
be, tyrelsens Fnn kti n er i Strid me l For-
b11nJsloveno, anmoder j eg om, at min Afstem -
nin g tilføres Protokollen. 

C. A. P o t o r s o n , 
Suppleant for l\Ied l. i 3. Soktion. 

Foranlediget ved, at Præsidenten paa 
Forbundsbestyrelsesmødet den 12. Marts 
d. A. benægtede at htLve modtaget noget 
rekommanderet Brev fr.a vor Organisa-
tion og lyste efter Postbeviset herfor, 
fremlagde Formanden dette, af hvilket 

1. Juni 1903. 

det fremgik, at der den 14. Januar 1902 til 
Orre, Gøteborg, var afsend t et rekom-
manderet Brev fra Esbjerg Post kontor. 
Postbeviset godkendtes en -
stemmigt, hvorefter det af Forbun-
rlets Arki f, der var i Sekretærens 
Besiddelse, overdroges Hovedbestyrelsen. 

1 b. Hovedbestyrelsen konstitue rede 
sig som Forbundsbestyrelse saaledes: 

Formand Lokf. Chr. Christensen, Es-
bjerg, Næstformand Lokf. A. Madsen, 
Københarn, Kasserer Lokf. 0. La1sen, 
K0 ben ham, ordinære For bundsbestyrelses-
medlemmer Lokfrb. G. Lund, Køben-
havn, og Lokfrb . J . Klem, København. 
Som Suppleanter fungerer Lokf. H. 
Christiansen, Aarhus, og Lokf. V. Mottlau, 
Københarn samt Lokf. L. Mauritzen, 
Frederi cia, der tillige fungerer som 
Sekretær. 

l c. Indtil der ved .Ændring i For-
bundslovene træffes en formaalstjenlig 
Ordning, ved tages fø lgende midlertidige 
Forretningsorden for dansk Afdeling af 
Forbundsbestyrelsen: 

1. Kun Fo rmanden og de 4 Modlornmor af 
F orbu ndsbostyrnls n f r Danmark har Tale- og 
Stommoret pa,L Bes tyre] e mød orne i Forbundots 
Sager. Disse omfatter alle af .Kongres sen olier · 
den samledo l!'orbnnd sbes tyrolso v dtagn e eller 
af Præsidenten t il Af<loling sbestyrol son hen riste 
Sager. 

2. Dansk A fclclin g af l•'orbn ndets Midler 
føres i særl ig t Regnskab og revideres af do af 
Generalforsamlingen valgto Revisorer. - Alle 
Udgifter til Frornmo af F orbundets ager a f-
l1oldos af Forbundskassen, af h vil ken ogsaa 
Diæter t il don lansk0 F orb11ndsbostyrolse.uclrede . 

1 d. Dansk Afdeling af Fortunds-
bestyrelsen, søger effer .Forhandling · med 
den svenske og norske Afdeling ved 
Præsi denten at bringe de af Kongressen 
vedtagne Sager til Udførelse for Dan-
marks Vedkommende i følgende Orden 
og paa følgende Maade : 

1. Tjenestospørg smaalet. - Der ndsendes 
Spø rgeformu larer til 2 Medlem mer (1 Lokf. og 
1 Lokfrb.) i hver Tur til de Depotør, der har 
fast Re erve, sa mt til Pril'athan emc, fo r der ved at 
faa. ot Overblik over Ar bejdstiden. ]fo rmanden 
stiller derefter pa,L et sener 11:Iøde F orslag om 
Arbejdstidens Regu lerin g. 

2. Lokomoti,;pcr onalet Ret stiJ!ing. - Da 
de F orudsætnin ger, under hvilke denn e Sag 
bohandlocl e af Kongrr sen, ikke med Sik kerhed 

3. A.argang. 

tør sig s at ,·:uTe til Stodo 11ncler len ny og 
moro demokra tiske Ordning, ndsa, ttes Spør" -
maalet til 0H1nt11el Bohandling '" cl en sonero 
R.ongre . 

3. Lønningsspørgsmaalot. - Da Jloved-
bostyrelson mod ll eld har behancllot denne Sag, 
maa Kongressens Vedta gelse siges at væro s ket 
F yld os t for Danmarks Vedkommonck , hvorfor 
R ovodbestyrelso11 som sa:1dan arbejder videre 
paa de tte pørg maals tilfredsstillonde Løs ning 
for sa,wel 8tats - som P1fratban orn e Lokl•mo-
til'pcrsonal s Ved kommend e O" saa l des, at do 
siden 5. Juni 190L t.il Fremm e af Arbej,let i 
Lønsagen af D. L. og L. F . Ho1·edkasse af-
holdto Udgiftor ovorføros paa F orb11ndska en. 

4. Kompetenco-(Eksamons)Spørgsmaalct. -
Det af Kono-ro sen vedta gne F orslag søges gen-
nomfort, idet der 01·eralt i Danmark 11d endes 
Li ter t il · nclcT k ri ft af Befolkning·en pa n, n 
Adrnsso t il Regering og Rigsdag, gaa cndo ucl 
paa, at Staten skal op rette Uddann e] oskursus 
for 1·ordontle Lok omotivmænd og at in gen maa 
an sættes om Lokomotivmand ndon at have 
arl agt en lovl,es t mt Afgan gsprøvo vod ot saa-
rlant Knr us, saafromt det i kko lykkos at fornrna 
l\Ii ni teren ti l at frcru sæ tto Lovf,,r slag i don 
Retning. 

5. P onsionsspørgsmaalet. - Angaaencledotte 
pørg. maal he11v1 es til det Ullllor 3 an førte. 

6. Hoforcl ringsforholdono. - Da. den afKon-
grossen vocltagne Resol ution ikk o med Sikker -
h ed kan :11wondes paa dar,sko l<'o rh,lld. og da 
det to P unkt i Protokollen er 1uoget uklart af-
fattet, ud sættes Sag,m. 

7. L okomo til'llJa nn a- oeh l\fasl,inisttidning. 
Af Honsyn til Forb11ncls111edclelelser abonneros 
l)aa 8 Eks emplarer af ForbumlP. ts officielle 
Organ. 

8. Forbundets solidaTisko Stilling t il Kon-
o- rossons Beslutninger. - Da den af Kongros en 
vodtagno Rosolution knn kan sigos at ha.ro 
Botyctning, nanr F orbundsbcstyrolsen s taar ovor-
for gan sk~ sj1eoiolle Tilfæld e, lan ]T rbtmds-
medlemmernos skrift.li go Udtalelse iH mskes, 
forind en ot saaclant Tilfælde foreligger, li vorfor 
der for Danmarks Vedkommende enclnn i kke 
"kan foreta ges nogot i de nn e Sag. 

9. Tid og Plads fo r næste Kong ros. - Dansk 
Afdeling af Forbunds be. tyreh en lwnstillor til 
Svensli Afd elin g, der staar som Indbyder til 
Kongressen i 1904, at Tiden fo r Afboldelson 
lægge saalocles. a t Dansk Afdelin g af F orbun-
det kan tage Stilling til Dagsordenen paa D. L. 
og L. F.s ordinære Generalfo rsamlin g i Marts 
1904. 

Dei;i under Punkt 6 paa Hoved-
bestyrelsesmødet den 15. April d. A. 
trufne Afgørelse har følgende Ordlyd: 

Hovedbest,yrolsen erklær er sig villig til 
da Modl emmern e genn em den hærksatto Af-
stemnin g viser sig &temte derfor - at søge 
F orbundssagen ]Jraktis k gennemført. 

Valgot af de 32 Repræsentanter, Organisa-
tionen h ar Ret t il at sende til Kongresson i 
Stockholm, ,·ælgcs Afdelingsris raa følgende 
l\Iaale : 



KølJe 11 han1 R. Yælger 5 R epr:c5cn tan ter, 
Københarn U. - 1:1 -
Københa rn O. 1 
H clsi ogfH" 1 
Ro kihlo 1 
Nykøbing F. 1 
.Kallundborg 1 
Slagelse 1 
Strnc-r 2 
N yborg 3 
Ed bjerg 1 
Thisted 1 
Yibor" 1 
Aarh t~s 5 
F redcriksharn 1 
A:i.lbor 0 • 2 
Skanderborg 1 
Er ccl cricitL 2 

Ial t 32 

2. Formen for Samarbejde med de 
øvrige Organisationer indenfor Etaten i 
Anledning af Lønningslovens Fortolkning 
og Beklædning-sspørgsmaalet. 
. Formanden __ bemyndiges til at tilstille 
-de øvrige Organisationer indenfor E taten 
en Opfordring -: om, at der af 2 l\ledlem-
mer af hver Organisation dannes et Ud-
valg til i F ællesskab at fremme Arbejdet 
for en retfærdig Fortolkning af L'øn-
ningsloven samt en Regulering af Beklæd-
·ningsspørgsmaalet. 

Til at indtræde i det eventuelle 
Udvalg -rnlgtes Lokf. 0 . Larsen og Lokfrb. 
J. Klem. 

3. An skaffelse af Maskinlæren til 
Medlemmerne ved P rivatbanerne. 

P aa den paa Hoved bestyrelsesmødet 
den 15. April d. A. vedtagne Rund-
skrivelse, der er tilstillet samtlige Direk-
t ioner og Driftsbestyrere fo r samtlige 
Privatbaner i Danmark, er der indløbet 
særdeles im ødekom mende Svar fr a Hor-
sens-J uelsminde-Bryrup:J ernbanen, Grib-
skov banen, F axe J ern bane, Varde-N 0rre-
N ebel J ernbanen og fra den bornholmske 
Jernbane og det østsjællandske Jernbane-
selskab ; de to sidste har allerede for-
synet sit Lokomotivpersonale med Stats-
banernes Lærebog i Maskinvæsen. 

Da en Henvendeise til Maskinchefen 
ikke bragte det ønskede Resultat, sendtes 
en Deputation, bestaaende af Lokomotiv-
førerne V. Mottlau og H. Christiansen, 
til Generaldirektoratet for at forhøre om 
Privatbanedirektionerne, eventuelt Orga-
nisationen, kunde erholde Statsbanedrif-
tens Maskinlære til Købs eller de til 
denne anvendte Clicheer til Laans. 

Der gaves Deputationen det bedste 
Haab, hvorfor en Acsøgning bliver til-
stillet Generaldirektoratet. Andragendets 
Ordlyd og Svar optrykkes i Lokomotiv-
tidende. 

4. Privatbanernes Lønforhold. 
Da det i November 1901 til Regering 

og Rigsdag indsendte Andragende om at 
faa Privatbanernes Løn-, Pensions- og 
Ansættelsesforhold ordnede ved Lov nu 
med Sikkerhed kan siges ikke at have 
nydt Fremme paa Rigsdagen, idet der 
til Dato intet foreligger om dets Skæbne, 
anser Hovedbestyrelsen det for formaals-

tjenligt at forny samme til førstkom-
mende ordentlige Samling, og for at 
Orgll.nisationen me<l V ægt kan opstille 
sine berettigtide Krav paa dette Omraade, 
paalægges det Hovedbestyrelsesmedlem 
Lokf. H. Christiansen med Assistance af 
Sekretæren at indhente paalidelige Op-
lysninger . om samtlige Privatbaners Løn-, 
P ensions- og Ansættelsesforhold og lægge 
dette Mat1:Jriale tilrette til et næste 
Møde samt tilstille hver enkelt Lokomo-
tivmand ved de private Baner, der endnu 
ikke er Medlem, en Opfordrh1g til at 
indtræde i Organisat ionen, for at denne 
med større V ægt kan tale Lokomotiv-
personalets Sag. 

5. EvenLuelt. 
lste Sag. B e s t i 11 i n g sti 11 æ g 

til Lokf y rb., d e r forretter 
F ø r e r t j e n e s t e. 

Da denne Sag kommer ind under 
Lønningalovens Fortolkning, overgives 
den det under Punkt 2 eventuelt ned-
satte Udvalg. 

Saafrem t det imod Forvent ning skulde 
vise sig, at Pl1inen over Samarbejde med 
de øvrige Organisationer indenfor Etaten 
ikke lader sig realisere, fremmer det 
under Punkt 2 af Hovedbestyrelsen ned-
sat te Udvalg Sagen efter Formandens 
Anvisning. 

Nogle paa Mødet indbragte S11 ger 
kund e paa Grund af manglende Oplys-
ninger ikke behandles ti l E nde, hvorfor 
å isse · ud sattes til Oplysningerne forelaa. 

F redericia; den 26 . Maj 190J. · 
L. Mauritzen, 

Sekretær. 

Generalforsamlingen i 
l:4"redericia 

den 19de Marts 1903. 
(Fortsat). 

5. 
1. F ølgende Resolution vedtoges 

enstemmigt: 

I det Generalforsamlingen udtaler 
sin Tak for den i den ærede Hr. 
Maskinchefs Skrivelse af 28. Maj 1902 
t iltænkte Lettelse for Lokomotivfyr-
bøderne med Hensyn til Rensningen 
af Lokomotiverp el'\ Røgkammer og 
Askekasser , undlader man ikke at hen-
lede Hr. Maskinchefens Opmærksom-
hed paa, at Depotarbejderne flere 
Steder, navnlig i l ste Sektion, hvor 
Rensningen kunde foretages af disse 
uden Udgift for Banerne, mangler 
Ordrer paa at udføre de i Skrivelsen 
nævnte Arbejder og af den Grund 
nægter at udføre samme. 

2. Oliemulktsystemet. 
Lokfrb. Hansen, Aarhus : Vi er enige 

om, at dette Mulktsystem er forkasteligt. 
Vi har tænkt os, om ikke G~neralfor-
samlingen kunde fremkomme med et 
Forslag til Ordning af Forholdet. Vi 
har ment, at Oliemulkterne kunde blive 
opgivede halvaarsvis ; thi ellers gaar det 
saaledes, at somme Tider bruges der for 
meget, til andre Tider fo r lidt. 

Lokfrb. Petersen, Aarhus, foreslog, at 
Olit-mulkterne kom ind under Aarsregn-
skabet. 

Lokfrb. Jørg en sen , Slagelse, foreslog 
6 Maaneders Regnskab. Fordelen er 
lige stor. E t Aar er for meget. 

Lokf. E . Petersen, København G. : 
Lad Regnskabet løbe for et Aar, mon 
lad os faa maanedlig Opgørelse; ell ers 
kan vi ikke følge med. Hvorledes kan 
de, der er udenfor Tur og i otte Dage 
kører en Tur, andre otte Dage en anden, 
beregne, hvad de bruger ? Lad os være 
fri for at komme i Gabestokken. Vi er 
vor egen Stand ; den Slags Ting skal vi 
holde -for os selv. 

Lokfrb. Mortensen, Esbjerg, kunde 
ikke være med t il at søge .Forandring i 
Oliemulktsystemet, idet man derved 
anerkendte dets Berettigelse. Taleren 
kunde derimod 't ære med til at protestere 
mod det. Skulde der gøres nogen F or-
andring, saa skulde den bestaa i, at 
Førern e skulde betale og lære deres Fyr-
bødere at smøre. 

Dirigenten: Der er stillet Forslag 
til en Resolution, saalydende: 

Generalforsamlingen fore slaar Olie-
mulktens Ophævelse. 

I.okfrb. P etersen, Aarhus : J eg , il 
ikke anerkende Oliemulktsystemet. l\len 
jeg , il fo reslaa følgende Resolution : 

Generalforsamlin gen paalægger Hoved-
bestyrelsen at søge Oliemulktsystemet 
afskaffet. 

Vedtoges enstemmigt. 
3. Lokfrb. Petersen, Aarhus, anbe-

falede l!'o rslaget. Det er ikke Menin gen, 
at man skulde blive staaende ved det 
ene Mærke; men det skulde suppleres. 

Lokf. Jespersen, Struer: Vi har Ret 
til at holde paa vort Ansvar, og jeg 
mener, vi svækker vort Ansvar ved den 
foreslaaede F oranstaltning. Vi gør os til 
Automater. H vis j eg vidste, at disse 
Signaler kunde afværge Ulykker, vild e 
jeg stemme for Forslaget ; men da jeg 
ikke tror det, stemmer jeg imod. 

Lokfrb. P etersen, København H., 
sluttede sig til Forslaget . Det maa være 
fordf:'l agtigt for en F ører at kunne se 
det. · At Lokomotivmændene derved skulde 
blive · Automater, kande Taleren ikke 
indse. 

Lokfrb. .Peter:,en, Aalborg : Baade 
ældre og yn gre vil sætte Pris paa et 
saadant .Mærke. Naar vi h~r Mærket, 
kan vi lade staa til i faldt Tra,. Jeg 



øn~ker, at det skal saa langt fra Sta-
t ionen, at vi kan standse i rette Tid, 
selv om vi løber med den højest tilladte 
lfart. Lad os bare ikke være for 
vigti ge! 

Lokfrb. Nielsen, Aarhus, holdt psa, 
at · en erfaren Lokomotivmand skulde 
være med ved Opstillingen. 

Lokfrb. Petersen , Aarhus_: Til Jesper-
sen skal jeg bemærke, at Signalerne ikke 
staar efter nogen bestemt Regel. Til 
Nielsen skal j eg udtale, at Stationsviseren 
skal stilles saaledes, at den kan ses. 
Hvis der er en, · der staar galt, maa det 
bem ærkes i Rapporten . 

Lokfrb. V. Tpomsen, Kobenhavn H.: 
J eg indrømmer, at . Forslaget er godt ; 
men jeg kan ikke gaa med til, at vi 
se 1-v skal hede om Barnepige. 

Lokf. Jespersen, Struer, troede, at et 
saadant Signal system vilde svække R e-
·spekten for Standen. Der er en vis .Æ re 
i at være kendt med sin Bane. Det er 
Lokomotivførerens Intelligens, det kom-
mer an paa. 

Lokf. P etersen, København G. : Initia-
tivet maa komme fra dem, der staar 
udenfor. Signalerne skulde ,1ære saa-
ledes, at Lokomotivføreren kunde finde 
sig til Rette paa en fremmed Bane. 
Som bekendt bliver mange Steder det 
frem skudte Signal ikke t ændt. 

Lokfrb . V. Hansen, Aarhus, anbefaled e 
Forslaget . Det er godt, navnlig for de 
yngre, at llave noget bestemt at llolde 
sig til, naar man kommer paa en frem-
med Plads. De gamle kan nok holde 
sig a jour med, h vad Forandringer der 
sker. Taleren nævnte et Eksempel - et 
Signalapparat ved Fredericia - t il Be-
lysning af de nuværende Forhold. 

Lokf. Madsen, Kø ben havn, ,ilde fra-
raade, at man henvendte sig til Ad mini-
strationen i denne Sag. Af Jernbane-
tidende kan vi se, at Konduktøren bar 
et langt større Ansvar end Lokomotiv-
føreren. Kommer vi nu og forl anger 
flere Sikkerhedsforanstaltninger, synker 
vor Anseelse yd erligere. Sæt, der sprin-
ger et Vandstand sglas eller hænd er et 
andet Uheld, som optager F ørerens Op-

. mærksomhed, saa at han ikke ser Sig-
nalet og kører forbi ; saa faar han dob-
belt Klaps, fordi det er os, der bar bedt 
om Signalet. Hvis Administrationen selv 
kommer med en saadan Foranstaltning, 
bliv.er Sagen en anden. 

Forslaget forka stedes. 8 stemte for. 
4. R ejseunderstøttelse. 
Lokf. V. P. Hansen, Aarhus: Det er 

et Forslag fra Aarhus Afdeling. Der var 
bleven udvalgt 3 Medlemmer til nærmere 
at udarbejde Forslaget, og man har ved-
taget, at det skulde forelægges her ved 
Generalforsamlingen, Taleren oplæste 
derefter Forslaget. Min Grundtanke med 

. dette Forslag er, at vi skulde drage 

Nytte af det store Gode, vi har deri, at 
vi kan rej se frit. Jernbaneforeningen 
yder sine Medlemmer Rekreationsrejser. 
Jeg tror ikke, at nogen kan have bedre 
Nytte af err Rejse end en L okomotiv-
mand, der er fl.ereaarig avet. Han kunde 
høste meget Udbytte af at se paa Fa-
brikerne m. m. Vor Forening vilde 
baade udad og indad have Gavn af, at 
Medlemmerne kunde komme ud at rPjse. 
Et Medlem, der havde været .ude paa 
den 1\1.aade, tror jeg, fuld tud kunde regnes 
for et solidarisk Medlem. 

Dirigenten bad Medlemmerne udtale 
sig saa kortfattet som muligt. 

Lokfrb. Petersen, København H., 
maatte komplimentere Forslagsstilleren 
for det vel udarbejdede Forslag. Det er 
dog muligt, at vi her gaar for vidt. 
Dette Forslags Gennemførelse vil give 
Anledning til Strid . Der vil blive Tale 
om Favorisering af snart den ene, snart 
den anden. Lad dem, der vil rej se, op-
rette et Fond, og lad dem selv udrede 
Omkostningerne. 

Lokfrb. Nielsen, Aarhus : J eg tror, 
vor Regering vil se velvilligt paa denne 
Sag og vil hjælpe os til, at vi kan blive 
uddannede saa godt som muligt. Den 
kan ogsaa have gavnli g Indflydelse paa 
vor Organisation. De, der r ej s.:ir ud, 
kan sætte sig i F orbindelse med uden-
landske Organisationer. Ligeledes kunde 
der samles Stof, der kund l'J gavne vort 
Blad. 

Hovedkassereren: Det er selvfølgelig 
rart at komme ud at rej se. Men der 
kræves en Statsunderstøttelse af 800 Kr. 
F ør Besparelsessystemet blev indført, fi k 
kun en af to, der ansøgte om R ejse-
understøttelse, til&taaet et Beløb af 120 
Kr. Vent, til der bliver nogle fl ere 
.Millioner Overskud! 300 Kr. for vort 
eget Vedkommende er ikke noget lille 
Beløb. Jeg tror ikke, dette Forslag er 
rigtig heldigt. Jeg tvivler om, at det 
vil faa synderlig praktisk Betydning. 

Lokf. Christiansen , Hammel, t akkede 
for den .Æ re, Forsamlingen havde vist 
ham ved at vælge ham ind i Hoved-
bestyrelsen. Taleren foreslog at henvise 
det foreliggende Forslag til Hovedbesty-
relsens nærmere Overvej else. 

Lokfrb. Hansen, Struer: Jeg tror 
ikke, T.iden er k"ommen til, at vi kan 
løse dette Spørgsmaal. Det kan vist 
ikke nytte at søge gennem Foreningen, 
naar man søger til 10 Mand. 

Lokfrb. Jørgensen, Slagelse, sluttede 
sig hertil. 

Lokf. V. P. Hansen, Aarhus, bemær-
kede til Hovedkassereren, at der af 
Staten gives Rejseunderstøttelse til Hus-
mænd og Agrarer. 800 Kr. er ikke saa 
meget for Staten. Kassereren mente, at 
300 Kr. var en stor Sum for Foreningen, 
men jeg tror, at vi trænger rigtig godt 

til at blive opdragne gennem l!'orbin-
delse med Udlandet. 

Lokfrb. Petersen, Aarhus: Jeg vil 
foreslaa , at vi overlader til Hovedbesty-
relsen at finde et passende Tidspunkt. 

Lokfrb. Mortensen, E sbjerg: Jeg vil 
anbefale, at vi stemmer for Hr. Petersens 
Forslag. I Rigsdagen spørges altid ved · 
lignende Andragenders Fremkomst: Er 
der en Organisation? Rigsdagen bevil-
liger hellere Understøttelse til en Orga-
nisation end til en privat. 

Lokf. V. P. Hansen, Aarhus, mente, 
at der burde arbejdes for, at man kunde 
faa Maskinchefens og Generaldirektoratets 
Anbef 1ling. 

L okf. Petersen, København G., spurgte 
Redaktøren, om Bladet kunde bruge 
Skitser, fotogra fiske Plader o. 1. , som 
ban vilde tage under en R ejse i · Tysk-
land osv. Det kunde jo foreløbig være 
et Surrogat. 

Redaktør Mauritzen lovede at tage 
Forslaget under O rnrvejelse. 

Det vedtoges at hen vise Sagen til 
Hovedbestyrelsen med Paalæg om at 
fremme den ved først givne Lejlighed. 

5. I S\·errig- Norge er der som be-
kendt kun en Bestyrelse, medens vi 
baade har en F orbundsbestyrelse og en 
Hovedbestyrelse. Der var · fremkommet 
Forslag til en R esolution om _at gøre 
Hoved bestyrelsen til Forbundsbestyrelse. 

Dirigenten oplæste Forslaget og om-
talte det uheldige i, at vi i Danmark 
har to Bestyrelser. 

Forbundsbe~tyrel sesmedlem Lokfrb. 
Hansen, Aarhus, sluttede sig hertil. 

Lokfrb. Petersen, Københa-vn H.: Jeg 
har noget at indvende mod den stærke 
Opposition mod Forbundet. Der er tid-
ligere bleven agiteret stærkt for Ud-
meldelse af Forbundet, og der er bleven 
sagt svære Ord til Præsidenten for For-
bundet. 

Dirigenten: De kommer for langt ud 
(Forsamlingen protesterer). 

Lokfr b. J ørgensen, Slagelse, hilste 
Resolut ionen med Glæde. 

Lokf. Madsen, København: Jeg ,·il 
paa det bestemteste tilraade at stemme 
for denne R esolution, saa at vi kunde 
undgaa at tale om Punkt 5, da det hele 
ellers vil løbe ud i Sandet. Har der 
været en Knude paa Traaden, skal vi 
saa ikke hugge den over? (hør!) Hvis 
vi kunde blive enige om det, var meget 
vundet. 

Lokf. G. Jensen, København: Har 
der Yæret Stridigheder indenfor For-
eningen, saa bar det været i en god 
Hensigt. Det er vist ikke paa sin Plads 
at rippe alt for meget op i det. Kan vi 
skabe en Forbundsbestyrelse ud af Hoved-
bestyrelsen, saa kan vi naa at faa et 
stærkt og enigt Forbund. · 

Lokfrb. Jørgensen, Slagelse, vilde 



endnu en Gang paaminde de Tilstede-
værende om, at man skulde tage sig i 
Agt for at sætte Splid. 

Lokfrb . .Petersen, Kallund borg, vilde 
henstille, at dette Punkt blev strøget, 
og at Sagen blev stillet i Bero til næste 
Generalforsamling. 

Lokfrb. V. Thomsen, København H. : 
Vil Hovedbestyrelsen fungere som For-
bundsbestyrelse ? Jeg har hørt flere af 
Hovedbestyrelsen udtale sig mod For-
bundsbestyrelsen. 

Formanden: Naar der fra Hr. Jesper-
sens Side blev antydet, at vi skulde gi ve 
Nordmændene og Svenskerne en Und-
skyldning, saa mener jeg dog, at der 
ingen Grund er hertil. 

Lokf. Mortensen, København: J øg 
ser ogsaa helst, at der ikke bliver rort 
ved Punkt 5. Jeg vilde sætte Pris paa, 
at vort Blad ikke rnr partisk, som det 
hidtil har været. Der skulde ikke gøres 
Bemærkninger for eller imod ue indsendte 
Artikler. 

Redaktør Mauritzen: Naar der op-
tages en Artikel i vort Blad, maa 
Redaktøren have Ret til at knytte sine 
Meninger til den. 

Lokfrb. Christensen, Esbjerg: Jeg 
ril bede Medlemmerne om at stemme 
for den Rr,solution. Har der været rejst 
Kritik overfor Forbundet, saa har den 
ogsaa været berettiget. 

Lokf. Jespersen, Struer, vilde tillade 
sig at henstille, at de Medlemmer af 
Hovedbestyrelsen , isom har agiteret mod 
Forbundet, nedlægger deres Mandater. 

Lokf. G. Jensen, København: Lad 
os holde os til den virkelig saglige For-
handling og ikke lade Lidenskaberne 
løbe af merl os! Naar Hovedbestyrelsen 
vil arbejde som Forbundsbestyrelsesmed-
lemmer, er der ikke nogen Grund til at 
tale om, at d':l skal nedlægge deres 
Mandater. Jeg henstiller, at vi vedtager 
Resolutionen. 

Lokfrb. Hansen, Aarhus: Vi tager 
Forslaget tilbage. 

Formanden: Hvordan kan Jespersen-
komme ind paa, at Hovedbestyrelsesmed-
lemmerne skulde nedlægge deres Man-
dater? Vi maa vel have Lov til at øve 
en saglig Kritik. Men det er nok Hr. 
Jespersens Mening, at vi enten skal være 
for Forbundet eller ogsaa gaa vor Vej . 

Lokfrb. Petersen, Aa1hus: Naar For-
slaget fra Aarhus er faldet, er saa 
ResolutioMn ikke samtidig falden? 

Dirigenten: Det er ikke paa Basis 
af dette Forslag, at Resolutionen ved-
tages. 

Resolutionen vedtoges enstemmigt. 
(Sluttes). 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Aarhus Afdeling. 

Aarhus Afdelings Maanedsm øde den 
13. Maj 1903. 

Dags ord-en: 
1. Forslag fra flere Medlemmer om ikke 

at oprette en Kransekasse. 
2. Skal Foreningen foranst,alte en Skov-

tur? •· 
3. Eventuelt. 

Formanden, Hr. Baily, ... bød Velkom-
men, Mkl ærede Mødet for aabent og 
oplæste Dagsordenen samt' Referatet fra 
sidste Generalforsamling. - Formanden 
satte derpaa Punkt 1 til Forhandling og 
udtalte som sin Mening, at dtin opretted'e 
Kransekasse kun burde omfatte Medlem-
mer af Foreningen. ' 

Lokf. I,ysholm var af samme Mening, 
men syntes forøvrigt ikke, at Sagen tog 
Skade ved at uus'.llttes en Tid. 

Lokf. Jakobsen udtalte, at det var en 
aldeles un ødvendig ,Foranstaltning at 
udsende Lister til IT nderskrift. 

Lokfrb. G. Petersen mente derimod, 
at det var rigtigt, da derved alle kunde 
faa Lejlighed til at tilkendegive deres 
Mening, men han vilde anbefale at ud-
sætte Sagen i nogen Tid. 

Franlls Nielsen vqJ~ rneget fraraade 
at danne Kransekasse, hvis dette skulde 
give Anledning til Splittelse i Afdelingen. 

Lokfrb . .Petersen hævdede, at Kassen 
var stiftet, da den blev vedtaget paa 
sidste Generalforsamling, hvor der end-
ydermere blev valgt Bestyrelse. Taleren 
anbefalede, at Kransekassen skulde træde 
i Virksomhed straks. 

Lokf. Kræfting udtalte, at det var 
aldeles meningsl øst at u<l~ætte Sagen. 
Lad dem, som ikke vil være Medlemmer 
af Foreningen, skøtte sig 8el v, vi bør 
ikke tage mindste Hensyn til dem, som 
ikke vil værn i vor Organisation (Hør!) 

Lokfrb. Petersen udtalte sig i samme 
Retning. 

G. Petersen stillede Forslag' om at 
udsætte Kransekassens Ikrafttræden. 

Lokfrb. Petersen stillede Forslag om, 
at den skal træde i Kraft straks. 

Formanden anbefalede at støtte det 
sidste Forslag. 

Kræfting anbefalede endnu eu Gang 
paa det kraftig5te at fremme Sagen. 

G. Petersen pointerede Meningen med 
sit Forslag nærmere. 

Lokfrb. Jemen spurgte, om det var 
frivilligt eller tvungent at gaa med i 
Kransekassen. 

Formanden: Naar Afdelingens Flertal 
vedtager at oprette en Kransekasse, er 
selvfølgelig alle Medlemmerne pligtige at 
va-,re med. 

Frands NielsGn sluttede sig til G. . ... 
Petersens Fo~slag. 

Kræfting oplæste paa Opfordring 
Lovene. 

Sekretæren an befalede G. Petersens 
Forslag, idet han gik ud fra, at en efter 
hans Mening saa betydningsløs Sag ikke 
burde give 4-·nlednipg til Strid indenfor 
Afdelingen. · 

Lokf. J!lkobsen ud talte, at det var 
aldeles forkasteligt ikke . at tage alle, 
saavel .M~dle1+1mer som Ikke-Medlemmer, 
med, det ~ilde vi - mente han - snart 
komme til at sande. 
: ··Formanden satte Lokfrb. Petersen , 
Forslag, under Afsteqming. Det vedtoges, 
at Kran.sekassen skal træde i Virksomhed, 
saasnart at Lovene er godkendt af en 
Generalfors~mliog. 

:,2. Det! ~vedtoges at af holde en 
Sko·vtur. ·.eaa Forslag af G. Petersen og 
Lysholm skal denne foregaa pr. Damp-
skib til ·ørnereden den l 7de eller l Sde 
J unL . Der nedsattes et Ud valg til M 
ordne- det ·videre fornøune. Dtitte kom 
til åt bestaa af Formanden, G. Petersen 
og Thygesen. 

F-ormanden fremviste derpaa den ti l 
Teaterdirektør :Benjamin Petersen for-
færdigede ~dres~. Denne, der er meget 
smukt ud-ført aftHr. Lærer Ølsgaard, vil 
af ~et Udv'alg, som har haft me-d denne 
Sag at gørn, bE 0'.'errakt Di:ektøren 
ved Sæsonens Slutningsfonstilling. 

Dermed var Dagsordenen udtømt. 
Formanden sluttede Mødet med en 

Tak til Medlemmerne for, at de saa 
talrigt var ko.mne til Stede. 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

FORSKELLIGE MEDDELELSER. 

Da rlet er vedtaget at danne en 
Kransekasse her, anmodes de forskellige 
Afdelinger om, ved indtræffende Døds-
fald af en Lokomotivfører eller Lokomo-
tivfyrbøder i D. L . og L. F., at sende 
Underretning hertil. 

A. Johansen, 
Viborg. 

· Rettelse. I Referatet fra Hovedgene-
ralforsamlingen i sidste Nr. af Lokomo-
tivtidende staar, at H. Cbristiansen, 
Aarhus, kom . med en Bemærkning an-
gaaende Talforholdet mellem Lokf. og 
Lokfrb. Det var Lokfrb. Lund, Køben-
havn, der fremsatte denne. 

Trykt i 
, Fredericia. Dagblad •s Bog trykkeri 

i Froderir. ia. 
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