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M6der og udflugter.

0rdinær generalforsa.mling torsdag 26. april kl.. 20 i 'rSignalvæsenets
rrærkstederrrrs mØdesal, Venløse Ålle 89, opgang B, 2 eal, Yanløte.-
Dagsorden efter lovenea § 6. Den nuværende bestyrelser medlemer er -
med undtagelee af E.L. ParbøI og E.B. Jonsen - villige til genvalg.
Regnekabet nedfølger eo desforuden være fremlegt til ger-
nemsJrn i sekretariatet, aåledet: fredag 2Of4. lO-l-7.BO,
lørdag 2l/4: 10-13, Eun .80, sant tiredag d+f+ og, onada!
25/42 LO-L7.30. (Efter ngen: filn - kaff./t,G).
Eventuelle forsleg fra medlemmer oo t,ilfdjelser til dageordeuen beder
sendt tiI sekretarietete edresse.

på, godeforbindelaerbaacrno udcnon Krbcnhat! rGd
nhavn Gb.

Mddeetcd: Kobenhava E.r(perron f/S) kI. 8.85. Særtogct, frcnfirt, af g-ra-
skine, kOrer ad folgcnde nrtc: KobenEEvn E.--0rt,erport-Lera6en-Fredcrik+-
berg-Valby Garyærk-København C. (Oet viI frengl af rærtogranucldcltcn -dcr vil blivc uddelt - hvor dqr etablerer fotortop (Orterport og Lcrri-
en)). Sært,oget rangerer frcu til narkindcpotet,, Eior dcr iil tlivc vlrt
rundt undcr aagkyndig ledclrc (lokohellen, dierelloko-værketcdet, kulfor-
eyningrenlægget u.y.). Åfglutning kl. c. 12.
Bindcnde anuel
(enhedeprir) p
201, Hellerup.
g"yldtg gon billet.
Beatyreleen vil vamt, enbcfolc uedlemernc, rt, taga dcnnc encatllcntlo LeJ-
lighed til køreel p0 dc ikke noffentligcr ltrækniagcr, iagt.

Lørdag/søndeg 5/6. mej arrangerer rrsvensko J6rnvigaklubbenrt en udflugt i
Sydsveri ge, næntrere beateut over :træLningerne Kri stiBnst,ad-Karlshæn-
Vårjii-Kolnar-0ekarahaun. DrKre medlemer er inviteret til at, deltagc -
enten den ene eller begge degene - deltagerafgiften vil best,eut dcrof bli-
ve c. 70-120 da.kr. Næmere oplyaninger orn arrangeuentet giver af beaty-
relseauedleu Erik B. Joneen fr.o.n. L6/4 pt tetefon EEInrp 68EO (f&90).
(NB. Nærnere on DJKra egen udflugt til G6teborg den 18. nej fnlger LU'4/62).

Mcddelelger fra begtJrrelecn.

Foreningcne love. De længe xloveden love for IUK fClger vedlogt. Beatyrel-
unds§ldning: tiden og pen-ren beklager den rene fremkooct - vor enette

genes oD,yerrdelighcd til bedrc fors&l.

Reetaureringrerbejdet. Soo omt,elf i M lf62 her DIK/GDS C 40 været anbragt
i 9aterport remise. Yognen er nu færdignelet udvcndig, og den vil inden
udgangen af april blive k6rt til trdepotsporet[ i Klenpenborg, hvor aon-
tering af eæder, rtaffering u.v. vil foregll. P& C 40 er dcr detfonrden
foretaget en oulettende reperation af pufferpleukc og træsteng, i for-
bindelac med et brud på eidstnævnte. IUK vil udtrykke sin tak til l. di-
rtriktr naakintjeneete for lllnet af reuitepladeen, udcn et overdækl(Gt
arbejdeat,ed, havde vi ikko kunnet, udrette noget, i viat,eru&nederac.
Statebanerne har eolgt foreningeu et antal tr€Bæd.r fre CIt 4504, der
henatEr udrangeret i Skanderborg. Jyske medlemer har afuont,eret ræderae,
drr efter anhonetcn til Kla.apcnborg - au er klar til indaættelec i C 20
og C 40.
Tidrpunktct for færdiggrrellcn al de to ovennævnte yogne ruDmcr rig her-
tigt - vognene skel være færdige til sucæunrbanene rtcrt i juni - giv
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'ti l1æq
tit
M 3/62. DANSK JERNBANE - KLUB.

hjemrejse:
6.00 (særtog) afg'. G'«iteborg C. I?.I0 (Xt, 2r)
6. l0 ank. llelsingør 21,20
6.50 ank. København H. 22.10 (E 480)
7.05 (rg at)

F. ?.30 (Gennemgående vogn i t'skandia-
7.38 (særtog) piIen": Giiteborg C-København H).

11.30

lunch påt'TR-restaurang"rJ' p,i ci;t"borg C.
besøg med rundvisning p& Siivenås Iokstation (maskinde-
potet for Giiteborg-onrådet). (eus t,il Såvenås afs&r
fra G<iteborg C. kI. 12.30) .
besøg med rundvisning på "Ttlg 62r'-udstillinqsområdet.

Maj 1962.

Detterrrilrsenri es oeså tiI medlemmer af DIUK.

RESANDE TILL GOTi]BOIIG - TÅG i'LATS :

§r "i1ålsbusståq" (y9.6+UBFo6v+YBo6).

I{6der og udfluqter.

tiI Gi;teborg- med beeog bI.a. på de
ng - Tåg 62.

Programet for udflugten er følgende:
udrej ee:

afg. K6benharrn H.
- HeI I erup .r I

ank. Helsingør
afg.
ank. IIiil singborg
afg.
ank. Giiteborg C.

I Giiteborg ---.r
kI.11.30-r2.30:
- t2.4S-14. l5:

- t4.30-16.30:

Anm.: x) = afqang i IIeIlerup fra perron I (tyvanes AIle-sirten).
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Tilslutninqstog: forbindelse til KØbenhavn H. med A-tog fra stationerne
Vanl0se-Dybbølsbro - forbindelse med Å-t,og tiI Hellerup fra stationerne
Vesterport-SvaneruØIlen - forbindelse tiI HeIIerup med E-toe fra statio-
nerne Frederiksberg-Vanløse-LJrnsbfvej - samt forbindelse tiI IIelIerup
Eed A-tog fra stationerne Iilampenborg-Charlottenlund; se iøvrigt 'rTog-
planrr og 'rDanmerks Rejseforbindelser'r. (Fra de øvriqe S-togs strækninger
er det desværre ikl<e uuligt at opn& forbindelse med særtoget - grundet
driftens sene .råbeqyndelse på helligdage - deltagere fra disse omriider
henvises til at benytte bit/cykeI til VanIøsefValby/ttetlerup).
,Pris for deltagetse: (i{øbenhavn-Giiteborg-Iiøbenhavn) kr. 62,- (enhedspris),
(@etsingØr) kr. 5?,- (enhedspris).@+re, der på '.

tilbagerejsen ikke Ønsker at benytt,e "Skandia.pilenI helt tiI i(Øbenhavn H..
må forlacle den gennemqående voqn på" færgen inden ankomsten til Helsinsør
- eventuelt ydeligere billet,k6b fra IIeIsingØr må ske for vedkommendes e-
qen reqning). Bindende anmeldelse sker ved snarest os senest den 1O/5 at
indbetale ovennærnte beløb på postqirokonto 67394, a,lr-esseret, P. Thomas-

På bagsiden af talonen anføres om biIIet-
ellerup) eller Helsitrgør - samt, om delta-

eelse i fæltesspisningen på |tTil-restaurangen'r på Giiteborg C, ønskes.
(Frokostanretning sv.kr. 5r40 excI. service - N.B. ingen forudbeteling).
Iledbragt mad kan indt,ages på banegårdens|tbuffetrr, eventuelt i toget -
p& hjenrejsen er der 'rspisemuliqhed" i "Skandiapilenrrts spisevoqn og på
f.rrgen. Tilmeldelsen vil blive bekræftet ved tilsendelse af kontrolbil-
let. DSB og §Jrd særtoqsanmeldelser viI blive uddelt under udfluqten.

Noter om kdrselen.
Særtoget IIålsingborg F.-Giiteborg C. køres af et af §l! (Statens Jårnvå,gar)
moderne skinnebus-sæt (motorvogn YBo6 og påhængsvoqn UBFo6y) - se forside-
billedet. DeIt,agere, der er serlig interesserede i signrr.ter. vil ved skin-
nebusi<drseI rrrre i særlig 'tkontaktrr rned banelinien. Der gøres opliold i
Ilalmstad C. nellem kt. 9.08 og 9.39, her vil vi bI.a. blive overhalet af
e1-lyntoget rrsydvåst,en" (I{aIm6-36teborg).

Noter om udstillingen.

Udstillingen "Tåg 62'r afholdes i anledning af, at, det i &r er I00 år si-
den. at t'Våstra Stambanan'r (Stochholm4iiteUorg) J.bnerles i sin helhed.
UCstillingens mott,o er :"SJ igår, idag och i morqo.r'- og det er meninqen
med den, at skabe et interessevækkende og good-rvillskabende overblik over
j ernbanens transportvi rks omhed.
Bestyrelsen har planlagt denne udflugt - vor første udenlandsrejse - for
at medleu:aerne - p& eet sted - kunne få indblik i vort, nabolands stats-
jernbaneforvaltning. Det vil føre for vidt at nævne alle de udstillede
genstande, blot kan nEvnes, at "Jt,rnvågemuseum't i Stockholm udstiller
hundredår gamle damplokonotiver: ttPrins Åugusttt, rrThorrtr'tRimbo" m. fl.,
samt gamle konge-, salon- og personvoqne, sarutidig med et det moderne
SJ udstiller verdens kraftiqste loko: malmbanernaskinen Iitra Dm3 - samt
det ele.rante hurtigtogsloko Iitra Re (Rapidloket), alle litra af den nye
personvoqnserie, nye godsvogne m.v. (llvad der ikke finrlesrrin natura'r
har trci;teborgs \{odelljårnvigssåIlskap't fremskaffet 'ri model[). IOvrigt
er eautlige 6.fdelinger rri ildenr' (bane, siqnal, elektro o.s.v.) - der vi-
ses ttcinenascopefilm'r (en rejse i førerhuset Giiteborg-stockholm) - og
fremtidens fjernstyrede tog demonstreres.
Sluttelie kan bemærkes, at det er med særlig t,illadelse, at vi besøger
Giiteborgrs store maekindepot i Såvenås - dert,il gives normalt ikke adsanq
- og slet, ik!<e for udlændinge.
vI]L I!Ii,DT I GUTEBOSG Dn{ 18. bLA,J - VAr
Bededag er hverdag i Sverige.

det ikke en idå, at tå fruen aedl
(rsr)
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reat,aureringsholdet, en hjælpende hånd - og gør det nu - arbejdat,iderne
er følgende: Klampenborg station: Idrdage kl. l3-18 - søndage kI. 9-12
(+ eventuett eftermiddag), samt efter eftele visse hverdagaaftener.
For f& dage siden kørt,ec foreningens to ØSJS-vogne (kupåvogn (nuumer u-
kendt) og rejeegodsvogn (Era 6I) fra 1879) fra Hårlev t,il Klanpenborg. De er
meget nedtagne, de bliver de hårdeste rrnødder'r at klere for restaureringe-
holdet, indtil dato, vognene påregnes relIer ikke færdige for 1963. IUK/
IIHGB Å I vil indtil vidcre tjene eoo værketed og lager for reetaureringr-
holdet i Klanpenborg.
Oeataureringeholdet i Maribo, der arbejder under uaekinmeater K. Guntof-
ter ledelse, har efslsttet iatandcætteleen af DJK/NPMB C 31 - vognen frer
t,ræder nu næsten ron'habrikrny". IUK/NPMB E 4l arLejder dcr pÅ i eJebl.ik-
ket. Loko g (F'A.r), der har f&et udekiftet et, par kedelr6r, yar undcr dalp
den 1a/3, idct narkinen larrncE 

"EGd \IK/NFJ Å ?, dcr nctop var ankomet,
fra Bogensc, var udlejct til A/S Nordirk Filu, der ek6d nogle jernban+-
notiver til bnrg i rclekabetr igBDgværendc produktion: trDcn kærc faliliorr,
efter Guetav Etuanne ekuerpil. IUKilHfl., D 32 og DIK/DSB ZC 500 306 klrcr
i nærreste frcntid iil Maribo. Loko 6 henrtår i reriacn i Rorkiltlc.
Henvendelec ou areiltance ved rcrtcurcri[glerbejdcrne rcttcr til Svcad

rg! vcd-
(trr. r

AH 32S1, (I8-2f )) - og for afdeling llariborr vedkomendc t,ils K. Gur-.
(sv.r)

Ganlc fotoa. trYor nand i 0dcnrcn, hr. H.G. Chrirtianlcn, BenrtorlftvoJ
17, 0denre her frelrkaffet noglc virkeligt finc originclncgatlvcr rcd
fyaeke jernbanc- og færgcnotivcr:

a) danploko sFJ 22 (fabrikrfoto 1922),
b) SFJ ? (fobrikrfoto 1920)
c) 4-akrlet perlonvogr SFJ B 24, aant
d) indvieleertogct p& oNf.I (rcd bl.a. darploko 26).
I) da,rpfærgen trIVntr udfor færgelejcrno i Strib, og II) Strib l.crgæ

lcJer ued t,o færgcr.
a) t,if d) er i .trrrcllG 18124, I) oS II) i rt,irrelac l3rl89 prirer cr
kr. I0r- pr. rtk. (crcl. forecndclrc). fototernc kan rckvirercr fra ovcl-
nævntc adrersc.

Sualrporbanernc i Norgc.

Den l. acpteubcr d.å. neillæggca dcn ofte ortaltc Setcdaltbanc (Grovanc
(nær Krirtianrsand)-Ryglandrfjord). P& banca, der gÅr gcnncr ncgct natur-
rkinuc cgne, krre. dagligt et blondct tog frerftrt af darploko (cfgong
Grovanc kl. c. e). Oet ken i htj grad anbolalcr rt aflæggo dcnno 1007 I
bcnc ct b€rrg. Lad don blive ct al tooncrcnr rcjlcnÅl.

(sr.l)

Danrke privatbaner.

En r'ække privatbanedirektirer har anuodct bertyrclsen ou at ueddclc rcd-
lemernc, at man i freutideu ikke vil kunnc beevarc ekriftligc henvcndcl-
rcr oD rullende natericl, drift,eforhold n.v. ItSager'r af nævatc karaktcr
vil - I ct viat, oufang - kunnc ekepcdcrcr gctrnen forcningcu rckrctariat,.
Dct hcnstiller til oedlemerno at reepektcre nævntc inskc.

(nt)

Ny hvervefortular følgcr vedl.ogt bl.a. t,il de uedlemer, §oE ikke flk den
ffiffi6firtet-ter tit GDs/HHGB-turen. Yi bedcr Deq venligrt havc ulcj-
ligheden ned of viderecive dea til en af de uonge intereatcrede, eor blot



voDtcr p&
blive tll
rcndc.

ct, blivo rrpræparcrctr
gavr og glado for on

-b

, idet forcnilgcnr orbcJdc eagtcnr kunnc
cndnu etirrc ncdlclrkrcdr ead dcn nuræ

(tCI)

TiI støtte for klubbens arbejde har vi fra privatbaner nodtaget
arklvmateriale som gaver. Heriblandt fandtes nedennævnte værker, der
sikkert vil have stor j-nteresse for vore medl-emmer i ind- oq u:I1 and,
og de afhændes derfor for højeste antagelige bud, som skriJ't1i3t bedes
indgivet tiI sekretariatet senest l/8-62.

DENKSCIiI{IFT rrus Anlass 45_!e:'lv;aschirren-
Vollendune der

Lokomotive Fabriknunmer I0O0O. CasseI l9l0
lienschels l-oo års juoi-læumsskrif t gi,vel eri særd-eIes gruridig f remstllline
af fabrikerrres ti rblivclse og v kst. !-oruti-en f oLoSr'avurer oij kcbberLryk
indelolder værket ca. 8o bllIeder af de forskelllgste Iokouotivtyper,
hel"fbi.andt også danske. BoAens fornat er 3ox4o cn;148 slder på svært
karLon.

svENsiiA ,rÅrulvÅc,sniiRENlliGEr\ 18?6-1926. l,tinueskrif t. stockhol0 1926. Ilclb.

Dette storværli, 4 bind saut supplenentsblrid I926-45, er vel nok det mest
efterspurgte værk om svenske jernbaner, ioet det bringer fyldige oplysnl
ger om hver L:nkeIt sverrsk bane, tllblj.velsesirlstorie,materiel B,v. r og
der er ct væl1 af fortræffelige fotos af både rul-Lende noaterlel og faste
anlæg. Ca. 25oo sider.

Fuh]berE-Ilorst I DI!, EISENBATIN Ihl BILD (Ilurrder der Technik). Stutt,gart
LgZ4-25, 4 hefter, hver ned ca. Ioo slder f'otos.
l-.le 4 hefter irrdeholder tilsamnen over Iooo foLos af alskens udenlaadsk
,.j erobanevæscrr frri all-e verdeusdele I RullenCe materiel , banegårde, broer,

f.tlnr4 O,S.V,

Jcnbare-nvt - tort fortalt.

-

DSB: notornaterlclr lrr t.o.l. 1037 og XE t.o.l 336 cr lcvcredo og lndrat-
fc i difE6il-Ilfi riEor cr tiI!-Å-ot e.-di"trttt b-choldaing.
Fllgcndc ll0-voglo .r (lidGr ridet,c oPgrrcllc I Y l/62) orbyggct - cllcr
vll rarct t rlet i allcrnorrerto frentid (nyt lndvondlgt udrtyrl hdbyg-
ning af vanckcdcl r.v.) og ornurcrcratt !!9Æ oC g. Earrcd ot l)r'
rto foeo al oubygllng.prograEGt altluttct, uca dot Cr DotoP bcrluttot rt
fortæt,tc, etlcdor, ct ecrtligc XO-vogac - eed undtog.l.. rl dc tl rtun-
gcrr 4-akeiod. u0 568-5?2 - udityrcr "id vrnckcdcl. (nEI)
Privctbancrr IUKrr tur p& EY va,ttc en l&daa intcrolro for bancl, of dcr

dagltg (dog ikkc darP). D.r Lrrtc. dc to dogo ttl fhyrcgod, og dc andro
to dagc til Ejrtruphoh.
LB afbærdcr i aerrcrto frcntld BG&I X O (aot, ttlr der pl dca cndru t) Dcn
cnder eol roucrhur pÅ [!rn; uldcrvogncr gÅr tl1 ophugaing I 0dcerc.

(pr)

(pr)

I

oz

Dct,to nuncr cr rcdigerct of Ertk B. Jonl.r.
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DANSK JERNBANE KLUB

Vcdtcgot pll dcn ordinærc gcncralforeanling 24. april 1961.

Forcningcna DavD cr rrDanek Jernbanc Klubrr.

Dcnr fon&l cr at fremc kendckabct til og int,ercsacn for enhver

art, af jcrnbancdrift. Forr&Ict aøges frennet bl.a. ved afholdelse
af uidcr, ckekurrioner, sant udsendclac af periodiake meddelelrer

af jcrnbancøreig intercrsc. Der logcs opn&et, eanarbejdc med in-
del- og uderlandekc foreaingcr, der har tilsvarendc foruÅI. For-
cningcl vil endvidere sclv arbejde for bevarelee af jernbancuate-

ricl al eærlig intererace r&vcl fra induatribaner loE fra offent-
ligt trafikercdc banc.trækuingcr, der ikke pll endca nåde kan bc-

vrrGr, og vil i dcn forbindelse oa uuligt etablere et egnet spor-
areal til opbevoring af dett,c, sart .6ge at akaffc unlighed for
periodisk anvcndclae af uateriellct på dette eller andre jernbene-

rt,r"ækningcr.

Foreningena hjeneted cr i Købcnhrvn.

Begæring ou optagclec i foreningen aker ekriftligt til beetyrelaen,

der tager rt,illing til, oo deu pÅgæIdeade kau optagea i foreningen.

Perroner under 18 &r har ikke stemeret p& gcneralforaanlingcn.
Ved optcgcl!e i foreDingen tilrtilles der den pågældendc et ekaee
plar of lovenc.
Foreuingen kaa udnævne æreEnedlemer og korrerponderende uedlemer.
Udueldelrc kaa kun rke pr. l. jenuar og til karsereren inden det
foregåendc &ra udgcag. Et nedlem, der ilke inden l. april her be-

talt &rakontingent, kon ikke deltage i foreningena arrangeuenter,
forinden det a§ldige kontingent, er bet,alt. Beetyrelsen kan udelukke

et medlen, der har hendlet i strid ned foreningene forn&I, men vcd-
koomende kan inda,nlre sp6rgsnÅlet for den påfølgende ordinære gene-

rel foraanl ing.

2.

3.

4. RegnskabsÅret g&r fra l. januer til 31. december. Medlenekontingen-
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tet udgør kr. I5r- årligt. Personer under 18 år (ved årets begyn-

detse) dog kr. 8r- årligt. Ved opt,agelsen betales et optagelsesge-
byr på kr. 5r-. Kontingentet betales årsvis forud. Ved indmeldelse
eft,er l. juli bet,ales et kontingent p& kr. 8r-. Såfremt der dannes

lokalafdelinger ef foreningen, betales kontingentet t,il hovedfor-
eningen, som derefter, efter nærmere aft,ale, refunderer lokalafde-
lingen en vie del af det indgåede kontingent,. Gæst,er kan medtages

til foreningenlr møder og arrangementer efter forud inhentet tilla-
delse fra bestyrelsen.

Bestyrelsen best,år af 7 af generalforsamlingen valgte medlemner.

Derudover væIge§ 2 suppleant,er, 2 revisorer og I revisoreuppleent.
Efter at formend er valgt, eteomee der for de øvrige pladser p& Ii-
ster indeholdende forslog til 6 beetyrelseguedlemmer og 2 supplean-

ter, således at de, der er optaget p& den liste, der fÅr flest st,en-

mer, er valgt. Beetyreleen konstituerer sig selv, og kan udpege an-
dre til at veretage forekellige hverv indenfor foreningen. Forenin-
gen forpligtes oyerfor trediemand ved underskrift af formanden ( i
hans forfald næstformanden) og ydeligere et bestyrelseemedleo.
Retshandler indgået på foreningens vegne forpligter kun denne. Be-

§tJrrelsen er berettiget til at foretage aIIe dispositioner, der fal-
der indenfor foreningene forn&I. For at en bestyrelsesbeslutning
skel have gyldighed kr:ævec at miudst 5 af bestyrelseamedlenEerne

her stemt for denne.

Generalforsanling afholdes hvert År i epril måned efter ekriftl.ig
indvareling tiI alle medleomer ued mindst 14 dages frist. Den ordi-
nære generalforeaalings dagsorden skal i hvert fald indehotde føl-
gende punkter:

l. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksonhed i det forl6bne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregngkab tiL godkendelse,

efter et dette har v-æret fremlegt tit gennemsJrn hos et beety-
releesmedlen senest 5 dage før generelforsamlingen.

4. Valg af medlemmer til beetyrelsen i henhold t,il § 5.

5. Hvert andet år: Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant.
Forelag fre medlemer om tilfdjelser tiI degsordenen skal optage!,
dog under forrrdsætning af et have været, formanden eller næstformau-

6.
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den i hænde 7 dage før general.forsanlingen. Yedtagelser på gene-

ralforsemlingen sker merl simpel ste@eflerhed, idet, der dog til
lorrændringer, borteet fra ændringer i kontinqentet,, kræveg mindst
Zfl at de afgivne stemer. Afstemning på seneralforsamlingen sker
ved håndsoprækning, såfrent ikke skrifttig afetemning begæree ef
dirigenten eller af mindst l0 medleomer.

Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles p& samme måde som

den ordinære, kan afholdes, når bestyrelsen anser det for betioe-
ligt, eIIer eu skriftlig begæring herom fremsættea af nindst, 20

medlemmer, ned angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til
at, lade en sådan generelforsanling afholde senest 6 uger efter, et
begæring er indgivet, dog s&Iedes, at oånederne juni, juli, august
ikke oedregnes.

Ilventuelt forslog til foreningens opl0sning ekal forelægges for en

ordinær eller ekstraordinær generalforsanling. Til opløeningena
vedt,agelse kr-æves, et mindst, halvdeleu af foreningena Eedle@er

stenmer herfor. Hvis opl6sningen e&ledes yedtager, krævea ydelige-
re, et den vedtagee med samme majoritet på en ny generalforaamling,
der afholdee inden to uåneder derefter. I tilfæIde ef foreningenl
opl6sning ekal foreningen! aktiyer overdragee Jernbaneuusæet, Dan-

Earks Tekniske Muaeum eIler lignende institrtioner efter general-
forsa.mlingena rkøn.


