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I3en første Creditforening for Haandværkere blev grund
lagt 1850 i den lille By Delitzsch i preussisk Sachsen. Vel havde

man i lange lider kjendt og anvendt Creditforeninger baade i
og udenfor Tyskland. Allerede 1769 lod Frederik den Anden af
Preussen den første Creditforening indrette i Schlesien, og siden
vare talrige Efterlignelser bievne grundlagte i cle fleste Lande i
Europa. Men i alle disse Tilfælde var der kun Tale om en
Sammenslutning af Grundejere. Ingen havde før 1850 vovet
at foreslaa end sige praktisk at gjennemføre en Creditforening
udenfor den sikre Basis, som Bygninger og Grunde yder.
I dette Aar blev Forsøget gjort ved Oprettelsen af den
ovenfor nævnte „Delitzscher Verein“. Det er den tyske National
økonom Hermann Schulze-Delitzsch, hvem Æren herfor tilkommer.
Det skyldes ogsaa hans energiske og befrugtende Virksomhed,
at Institutionen slog Rod og blev forstaaet for det første afHaandværkerstanden, hvis Interesser den gjeunem en lettere og billigere
Adgang til Credit tilsigtede at værne, men ogsaa af Kapitalisterne,
hvis Midler først nu paa betryggende Maade kunde spredes over
Haandværket. Saa snart den første Sky for det nye, ubekjendte
Foretagende var borte, viste det sig da ogsaa, at der over hele
Tyskland, i smaa som i store Byer, Aar for Aar i stigende Tal
rejste sig „Vorschusz- und Creditvereine“, „Spar- und. Darlehns-

kasseii“, „Volksbanken“ og, hvad man nu kaldte dem, hvilende

paa de i „Delitzscher Verein“ anvendte Principer, Midt i Tredserne, da man her til Lands begyndte at diskutere Sagen, var
Tallet paa saadanne Creclitforeninger i Tyskland naaet op til
næsten 900, samtidig med at Tanken var ved at bane sig Vej i
Østerrig, Schweiz, Belgien, Italien, England, Rusland, Frankrig,

ja selv i Alexandria oprettede man paa denne Tiel en Creditforening efter Schulze-Delitzsch’ Mønster.

Det Mellemled, gjennem hvilket Creditforeningerne ind
førtes hos os, blev „Foreningen for industrielle Opfindelser“, som
i Begyndelsen af Tredserne var bleven dannet i Kjøbenhavn,
fordi man mente, at „Industriforeningen“ ikke varetog dep indu
stridrivende Stands Interesser paa dette Omraade i tilstrækkelig
Grad. Foreningen holdt ugentlige Forevisninger, Foredrag og
Diskussioner om forskjellige tekniske Spørgsmaal, og det var
blandt andet den, der fik anskaffet den første Gasmaskine her i
Landet ved Bidrag fra Medlemmerne.
Her optog man nu ogsaa Planen om at overføre de tyske

Haandværker-Creclitforeninger til Danmark som Diskussionsemne.

Helt ny var Sagen paa dette Tidspunkt egentlig ikke. „DagsTelegraphen“ havde saaledes i 18G5 haft nogle Artikler om Ind
retningen og Udviklingen af Foreningerne i deres Hjemland og
havde meget anbefalet den kjøbenhavnske Haandværkerstand at
tage Exemplet op. Og rundt om i selve de Interesseredes Kreds
sad der naturligvis en Del spredt Kjendskab og Lyst til Sagen.
Men Diskussioner, i „Foreningen for industrielle Opfindelser“
samlede disse forskjellige Bestræbelser. Vel var der ingenlunde
absolut Enighed hos Medlemmerne om Ønskeligheden af Saadanne
Creditforeninger i Kjøbenhavn, heller ikke mente Foreningens
Bestyrelse som saadan at kunne tage sig af Ideens Virkeliggjørelse, da det maatte siges at ligge udenfor Foreningens
egentlige Formaal. Men man nedsatte dog et Udvéilg med det

Hverv dels at undersøge Sagen nøjere dels om muligt under en
eller anden Form at bringe den frem for Offentligheden, idet
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det erkjendtes, at den bestaaende „Industribank“ ikke paa til
børlig Maade varetog navnlig de smaa Haandværkeres Interesse.
Dette Udvalg prøvede da Sagen, og da det fandt den god
og sund udsendte det i Marts 1867 følgende Indbydelse til en
Del Haandværkere og Industridrivende i Kjøbenhavn:

Idet Undertegnede tillader sig at opfordre Dem til med
os at danne en Creditforening for Haandværkere og Industri
drivende i Kjøbenhavn, tro vi at burde tilføje nogle Ord om
Planen for en saadan Forening.
Det er ikke Hensigten med Dannelsen af en Creditforening
at ville skabe en Konkurrent for de bestaaende Penge-Instituter.
Opgaven er at stifte en Forening, der kan supplere de
ældre Instituters Virksomhed og tilføre Industrien i
Hovedstaden nogle af de Kapitaler, som den nu savner. Skjønt
der i Kjøbenhavn findes nogle af Landets vigtigste industrielle
Etablissementer, og skjønt der i og omkring disse har samlet
sig en talrigere Haandværkerstand end i nogen anden dansk By,
er her dog kun udrettet forholdsvis lidet for at give Haandværkerne og de Industridrivende Adgang til Benyttelsen af de
store Kapitaler, som ved Landets tiltagende Velstand Aar for Aar
finde Anvendelse i andre Erhvervsgrene. Vi tro derfor, at det
ikke er ubetimeligt at ville anvende i Kjøbenhavn de Erfaringer,
man andre Steder har vundet med Hensyn til de gavnlige Virk
ninger af Creditforeninger. De vedlagde Grundtræk til Lovene
for den paatænkte Forening slutte sig i Hovedpunkterne til en
Plan, som sidste Vinter gjentagne Gange er bleven diskuteret i
„foreningen for industrielle Opfindelser“. Disse Grundtræk ere
udarbejdede efter Forhandlinger med Mænd, der ere fortrolige
saavel med de Betingelser, der maa anses for nødvendige for et
Penge Instituts heldige Virken, som med de Fornødenheder og
de Midler, der ere tilstede blandt den kjøbenhavnske Haand
værkerstand. Vi støtte os til disse Mænd, naar vi udtale den
Overbevisning, at en Forening, der baseres paa de i Grund
trækkene angivne Love, vil kunne virke til megen Gavn for
Hovedstadens Haandværk og Industri.
Naar vi skulle gjøre opmærksom paa de Fordele, denne
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paatænkte Creditforening særlig tilbyder sine Medlemmer, maa
vi først fremhæve, at for at kunne faa Laan i Foreningen maa
Laantageren være Medlem af samme, og Adgangen hertil er be
grænset dels ved, at den, der indmeldes, skal proponeres af et
Medlem, dels ved at Bestyrelsen har Myndighed til at nægte at
optage Medlemmer, som den ikke anser for kvalificerede
til Optagelse. Det er endvidere en Fordel for et Medlem at
Creditforeningen, at han uden særlig Garanti til enhver Tid kan
disponere over sit Indskud af 25 Rd. Saa ringe denne Sum end
synes, kan det dog mangen en Gang være en stor Lettelse for
en Uaandværker at kunne disponere over den uden at behøve at
stille Kaution eller anden Sikkerhed. Ved de større Udlaan fra
Foreningens Kasse paa indtil 100 Rd. kræves der endvidere kun
Kaution for det Halve af det modtagne Laan, forsaavidt Kautio
nisterne ere Medlemmer af Foreningen. Enhver, der kjender,
hvor megen Ubehagelighed og Besværlighed der er forbunden
med at skaffe Kautionister for de Laan, som ellers søges i
Bankerne, vil vide, at der herved er givet Foreningens Med
lemmer en væsentlig Lettelse, navnlig naar man erindrer, at
Medlemmerne i en saadan Forening snart lære hinanden at kjende
og med Sikkerhed kunne vide, hvem de kunne kautionere for og
hvem ikke. Med Hensyn til Laanenes Tilbagebetaling er der
desuden truffet den Bestemmelse, at de i Reglen skulle tilbage
betales i Løbet af et halvt eller helt Aar, saa at Laantageren
her mere uforstyrret end ved sædvanlige Laan i Bankerne kan
anvende Pengene i sin Bedrift. Foreløbig er det vel bestemt, at
Renten af Foreningens Grundfond skal benyttes dels til Afhol
delsen af Administrationsudgifter dels til en Reservefond, men
det er paatænkt, saasnart Reservefonden har naaet den Størrelse,
der maa anses for tilstrækkelig til Dækning af de sandsynlige
Tab, at lade Renten af Grundfonden tilfalde Medlemmerne.
For mangen En kan den udkastede Plan vel synes ringe
og indskrænket, men den kan let udvides og Udlaanssummerne
forhøjes, naar Tilgangen af Medlemmer bliver stor, og vi henvende
os tillidsfuldt til Hovedstadens større og mindre Industridrivende,
der kjende den tilstedeværende Trang, med vor Opfordring til
at træde sammen for ved forenede Kræfter at danne en Credit-
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forening, der med Tiden kan blive en Støtte for Hovedstadens
Industri.

Det i „Foreningen for industrielle Opfindelser“ nedsatte
Udvalg om Creditforeninger.
Kjøbenhavn, i Marts 1867.

H. H. Adrian,

H. P. Andersen,

Kobbersmed.

S. Oettinger,
Bogtrykker.

Farver.

F. V. Solem,

M. Strøm,

Lithograf.

Skibsbygger.

Denne Indbydelse blev ledsaget af nedenanførte:

Grundtræk til Love
for

en Creditforening for Haandværkere og
Industridrivende i Kjøbenhavn.
4 1. .
Foreningens Formaal er at give dens Medlemmer Lejlighed
til i paakommende Tilfælde paa en lettere Maade end almindelig
at erholde Laan.

5 2.
Enhver Haandværker eller Industridrivende i Kjøbenhavn,
som hår fuld Raadighed over sit Bo (hvis Bo ikke er pantsat,
som ikke er under Fallit eller Formynderskab), kan blive Medlem
af Foreningen, naar han foreslaas af et Medlem, og Bestyrelsen
Intet finder til Hinder derfor.
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Ethvert Medlem har at erlægge et Indskud af 25 Rd., af
hvilke 5 Rd. erlægges strax og de øvrige 20 Rd. med 1 Rcl.
maanecllig. For disse 25 Rd., der skulle tjene til at danne
Foreningens Grundfond, udstedes skriftligt Bevis til vedkommende
Medlem. Endvidere erlægger hvert Medlem ved Indtrædelsen
48 /? til Administrationsudgifter.

§4.
Udebliver et Medlem med Betalinger af sit Indskud, kan
han ikke erholde Laan eller antages söm Kautionist, før dette
er betalt. Har han ikke betalt Indskud i ’A Aar, paamindes han
skriftlig af Bestyrelsen og bliver, hvis han ikke berigtiger samme
i Løbet af 4 Uger, derefter at udelukke af Foreningen, medens
hans allerede Indbetalte tilfalder Reservefonden.

§ 5.
Udmeldelse af .Foreningen, som kun kan ske af *A af
Foreningens Medlemmer i 1 Aar, og regnet fra førstkommende
Kvartal, sker skriftlig til Bestyrelsen; det erlagte Indskud ud
betales da et Aar derefter. Det udtraadte Medlem vedbliver
igjennem dette Aar at garantere for de Laan. som ere gjorte før
hans Udmeldelse, overensstemmende med § 10.
Ingen kan udtræde af Foreningen, som har uafgjorte Laan
eller staar i andet Gjældsforhold til Foreningen.
Kun 7« af Foreningens Grundfond kan i Løbet af 1 Aar,
regnet fra 1ste April, tilbagebetales til udtraadte Medlemmer.
Dør et Medlem, bliver det erlagte Indskud — senest ved
Udgangen af det paafølgende Kvartal efter Dødsfaldets An
meldelse for Bestyrelsen og under Forudsætning af, at den Af
døde ej da har Laan eller er Kautionist — imod Bevisets
Tilbagelevering at udbetale til den Afdødes Bo, dog med For
pligtelsen efter § 10.
Alle Tilbagebetalinger af Indskudet ske uden Renter.
Det Medlem, som berøves Raadighecl over sit Bo eller
ilægges vanærende Straf, anses som udmeldt af Foreningen.
Bestyrelsen afgjør, hvorvidt en Straf er vanærende, dog kan
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vedkommende Medlem forlange dennes Kjendelse afgjort ved
Voldgift efter § 15, ved hvis Æfgjørelse det har sit Forblivende.

4 6* .
Det Medlem, som ikke opfylder sine Forpligtelser ved
Berigtigelse af Laan eller Kaution, udelukkes og kan ikke op
tages paany, før dette er berigtiget. Ilvad ban har indbetalt,
tilfalder Reservefonden.

§
Ethvert Medlem kan, forsaavidt Foreningens Midler tillade
det, G Maaneder efter sin Optagelse erholde Laan af indtil 50 Rd.,
og 1 Aar efter Optagelsen af indtil 100 Rd., som i Reglen skulle
tilbagebetales igjennem ’/» Aar for Summer indtil 50 Rd. og
igjennem l Aar for Summer over 50 Rd. Laantageren kan ved
Laanets Modtagelse forlange sig fritaget for Afbetaling i de to
første Maaneder imod at afbetale det med 'A, hvis det er Laan
indtil 50, og Via, hvis det er Laan over 50 Rd., i de paafølgende
Maaneder; dog kan Laanet afgjøres i kortere Tid. Renten er
lægges bestandig ved Laanets Modtagelse.

4 8.
Til Sikkerhed for modtaget Laan stiller Laantageren et
eller to Foreningsmedlemmer eller Andre, som Bestyrelsen anser
for gode, som Kautionister og Selvskyldnere; ere disse Forenings
medlemmer, indestaa de kun for det Halve af det modtagne Laan.
Dog kan et Medlem erholde Laan af indtil 25 Rd. uden Kaution.
Værdipapirer, som Bestyrelsen ligeledes antager for gode,
kunne træde istedetfor Kaution.
5 9.
Renten af Foreningens Grundfond benyttes dels til Ad
ministrationsudgifter dels til en Reservefond til Dækning af
mulige Tab. Kunne disse ikke dsekkes derigennem, henstaa de
og afgjøres af næste Aars Reservefond, medens de foreløbig
dækkes af Grundfonden.

.......... I

I

De Summer, som Foreningen erholder til Laans til sin
Virksomhed, maa foreløbig ikke overstige Størrelsen af For
eningens Grundfond. Hvert Medlem forpligter sig til at indestaa
for disse Summer, fordelte ligelig paa alle Medlemmer..

§ 11.
Ordinær Generalforsamling afholdes to Gange aarlig, i
April og i Oktober, paa hvilken fremlægges det reviderede
Regnskab, vælges Bestyrelse, Suppleanter, Revisorer, Decisor og
Opmand samt bestemmes, hvorvidt Laanenes nu i § 7 bestemte
Maximum kan forhøjes. Den indvarsles 14 Dage forud ved
Bekjendtgjørelse i Adresseavisen.

§ 12.
Extraordinær Generalforsamling sammenkaldes af Be
styrelsen, eller naar Vio af Medlemmerne forlange det, med 8
Dages Varsel.
En extraordinær Generalforsamling kan ikke give, for
andre eller ophæve Love.

§ 13.
Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer, valgte paa 2 Aar,
af hvilke to afgaa hvert Halvaar, det fjerde Halvaar 1; af den først
valgte Bestyrelse afgaa først de med de færreste Stemmer valgte.
Paa hver Generalforsamling vælges, paa 7i Aar, 3 Suppleanter.
Paa Generalforsamlingen i April vælges tillige og paa 1 Aar, 2
Revisorer, 1 Decisor og 1 Opmand, som ikke maa være Med
lemmer af Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger en Formand inden sin egen Midte samt
en Bogholder, desuden antager den en Kasserer.

§ 14.
Ethvert Medlem har at underskrive Lovene samt paa Ære
og Samvittighed love at fremme Foreningens Tarv.
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§ 15.
Alle opkomne Stridigheder •om Fortolkningen af disse Love
afgjøres ved Voldgiftskjendelse (Bestyrelsen og Modparten vælge
hver sin gode Mand, der træder sammen med Opmanden), ved
hvis Afgjørelse det har sit .Forblivende.

Efterat der var indkommet Svar paa en Del af ovenanførte
Indbydelser, udsendtes følgende Opfordring til at afholde et

konstituerende Møde:
Da de af Undertegnede foretagne Henvendelser til forskjellige Haandværkere og Industridrivende i Anledning af den
paatænkte Creditforening allerede have haft saa god Fremgang,
at 40 Medlemmer ere indtegnede, have vi anset det for rigtigt
at foranstalte det konstituerende Møde afholdt. Vi tillade os
derfor at meddele Dem, at et saadant Møde vil blive afholdt
Onsdagen den 27de ds. Kl. 8 Aften paa Store Kjøbmagergade
Nr. 20, 1ste Sal, og at anmode Dem om at give Møde. Det er
Hensigten ved denne Lejlighed at opfordre Medlemmerne til at
konstituere Foreningen, at vedtage Grundtrækket til Lovene og
at vælge en Bestyrelse. En Fortegnelse over de tiltraadte Med
lemmer vil findes nedenfor.

Kjøbenhavn, den 25de Marts 1867.

11. 11. Adnan.

H. P. Andersen.

F. V. Solem.

Adrian, 11. 11.
Kobbersmed.

M. Strøm.

Agerbundsen, TPm.
Sadelmager.

S. Oettinger.

Ambrosen, 11. P.
Guldsmed.
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Andersen, H. P.
Farver.

Bahncke, W.

Bergmann.

(W. Bähncke & Co.)
Sennopsfabrikant.

(Bergmann & Hüttemeier).
Mekanikus.

Dünniveber, I.

Eriksen, 1, L.

Ferslev, G.

Tøjmagermester.

Bødker.

(C. Ferslev & Co.)
Lithograf.

Flemming, O. S.

Gether, C. A.

Hansen, O.

Skomager.

Glarmester.

Malermester.

Hüttemeier.

Høst, P. W.

Hornemann, Emil.
Gravør.

Jacobsen,

(Bergmann & Hütteineier).
Mekanikus.

Klejnsmed.

Jensen, F.

Ij .

Bødker.

Jensen, S.

Smedemester.

Bødker.

Lange, Thor.

Larsen, Carl.

Lassen, Ghr.

Cigarfabrikant.

(Tafdrup & Co.)
Skræder.

Bødker.

Lund, 1. B.

Martens, C. A.

Mariboe, C. E.

Skræder.
Kongens Nytorv.

Handskefabrikant.

Blikkenslager.

Michelsen, P.

Odder, I. M. S.

(Pop & Michelsen).
Skibsbygger.

Skræder.

Oettinger, S.

Olsen, Ludv.

Petersen, M.

Bogtrykker.

Mekanikus.

Mekanikus.

Bingberg, C. W.

Bothman, G. T.

Schilder, I. B.

Bogbinder.

Sadelmager.

Skræder.
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Schwadahl, Chr. C.

Solem, F. V,

Strøm, M.

Skræder.

Lithograf.

Skibsbygger.

Tafdrup, P. C. A.

Therkelsen, W. P. E.

(Tafdrup & Co.)
Skræder.

Thorngreen, A. N.

Therkelsens Enke & Søn.)
Skræder.

Fabrikant.

Trier, J. S.

Weitemeyer, L. L.

Tobaksfabrikant.

Mekanikus.

Paa dette Møde, hvor Grundtrækkene til Lovene frem
kaldte en to Timer lang Diskussion, vedtoges disse med en
uvæsentlig Ændring af § 14, og Foreningen konstitueredes da af
ovennævnte 40 Herrer under Navn af „ Creditforeningen for
Haandv ærkere og Industridriv ende i Kjøbenhavn“, hvis Stiftelses
dag saaledes er den 27de Marts 1867. Paa Mødet valgtes en
foreløbig Bestyrelse, bestaaende af d’Hrr. F. V. Solem, I. R. Lund,
II. H. Adrian, M. Strøm, C. T. Rothman, C. E. Mariboe og
II. P. Andersen, med det Hverv at udarbejde de egentlige Love
for Creditforeningen og at forelægge disse for en Generalfor
samling i Oktober Maaned. Bestyrelsen tilkaldte Hr. Bankbogholder, nuværende Sparekasseinspektør Faber til Assistance
saavel ved Affattelsen af Lovene som ved Indretningen af Bog
føringen, og han ydede beredvillig sin meget værdifulde Bistand.
Paa Generalforsamlingen den 4de November 1867 fremlagde
Bestyrelsen da Forslag til Statuter for Creditforeningen, som
efter en fire Timer lang Diskussion bleve vedtagne uforandrede

med følgende Indhold:
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STATUIER
for

REDITFORENINGEN
for

Haandværkere og Industridrivende
Kjøbønhavn.

For ma al.
Foreningens Formaal er, ved kontante Indskud og fælles
Credit at tilvejebringe Midler til Udlaan blandt Medlemmerne.

Kap it al.
4 1. Foreningens Kapital dannes ved Indbetaling af Med
lemmerne og Dividende efter nærmere i det Følgende fastsatte
Bestemmelser og inddeles i:
a. Reservefonden, den egentlige Foreningsformue, der
tjener Forretningen som Reserve.
b. Medlemsformuen, de enkelte Medlemmers Tilgode
havende paa deres Indskud i Foreningen.
torholdet imellem disse to Bestanddele er nærmere be
stemt i det Følgende.
Foreningens Grundfond er alle Medlemmernes statut
mæssige Indskud.
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Ordningen og Bestyrelsen af Foreningens
Anliggender.

Foreningens Bestyrelsesform.
§ 2. Alle Medlemmer deltage i den selvstændige Ordning
af alle Foreningens Anliggender.
Foreningen repræsenteres af:

A.
8.
C.

Generalforsamlingen.
Repræsentantskabet.
Direktionen.
A.

Generalforsamlingen.

4 3. Den øverste Myndighed i alle Foreningens An
liggender er hos Generalforsamlingen; dog kan kun den ordinære
Aars-Generalforsamling, eller den, som indkaldes i Continuation
af samme (§ 11), give, forandre eller hæve Foreningens Statuter.
a. Medlemmernes JRet til at deltage.
4 4. Paa Generalforsamlinger er ethvert Medlem beretti
get til at møde og stemme samt fremsætte Forslag i Anledning
af de Gjenstande, som ere ansatte til Forhandling. Ingen kan
overdrage sin Stemme til en Anden.

5 5. Ethvert Medlem, der vil møde paa Generalforsam
lingen, kan paa en nærmere bestemt Tid lade afhente sit Ad
gangskort.
b. Indkaldelser og Bekjendtgjørélser.
4 6. Indkaldelse til Generalforsamlingen udgaar fra Re
præsentantskabet, dog kan Direktionen skride dertil, naar Re
præsentantskabet ikke i rette Tid besørger det Nødvendige.
(§§ 8 & 9).
Bekjendtgjørelse om Generalforsamlingen indrykkes 3 Gange
i Adresseavisen, første Gang mindst en Uge forud. Dog kan Repræ
sentantskabet i paatrængende Tilfælde ved Circulære &c. til Med
lemmerne, indkalde Generalforsamlingen med en kortere Frist.
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4 /. Indkaldelsen maa indeholde en summarisk Oversigt
over Andragender og øvrige Forhandlingsgjenstande af Dags
ordenen.

4 8.

c. Ordinære General]orsamlinger.
Ordinær Generalforsamling finder regelmæssig Sted:

A. Senest 2 Maaneder efter Regnskabsaarets Slutning,
hvor foretages:
a. Meddelelse af Direktionens Beretning om Forenin
gens Virksomhed i det forløbne Aar.
In Forelæggelse af den aarlige Regnskabsafslutning,
c. Indstilling angaaende at meddele Direktionen De,
charge for den reviderede Regnskabsafslutning.
d. Valg af Medlemmer til Direktionen og Repræ
sentantskabet samt af 3 Suppleanter til Repræ
sentantskabet.
e. Valg af 3 Revisorer til at efterse Regnskabs
afslutningen for det næste Aar og sammenholde
denne med Foreningens Bøger og Beholdninger.
Fordeling af Udbyttet.
B.

Senest 14 Dage efter Slutningen af hvert KalenderFjerdingaar, hvor foretages:
a. Beretning om Foreningens Virksomhed, Frem
læggelse af Cassaregnskabet og mulige Regnskabsdifterentser.
b. Diskussion &c. over Foreningens Anliggender.

d. Extraordinær Generalforsamling.
4 9. Extraordinær Generalforsamling afholdes ifølge Be
slutning af Generalforsamlingen, Repræsentantskabet elier efter
skriftlig Begjæring af Direktionen eller V’o af Medlemmerne.
Begjæres Generalforsamlingen afholdt af Direktionen eller Med
lemmerne, skal den afholdes senest 10 Dage, efterat Begjæringen
er afgiven til Repræsentantskabet.
I Begjæringen maa Forhandliiigsgjenstandene samt disses
Motivering nøiagtig være angivne.
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e. Dagsorden.
4 10. Repræsentantskabet fastsætter Dagsordenen, dog
skulle alle Andragender &c. optages deri, naar de inden Bekjendtgjørelseu ere indleverede af Direktionen eller af 'Ao af
Medlemmerne.

f. Dirigenten.
4 11. Generalforsamlingens Forhandlinger ledes af en
Dirigent, som foreslåas af Repræsentantskabets 1 ormand og ikke
behøver at være Medlem af Foreningen. Vil Forsamlingen ikke
antage den, som foreslaas, vælges en Anden blandt de lilstedeværende.
g. Afstemning.
4 12. Afstemningen sker” i Regelen ved Haandsoprækning, dog kan Dirigenten lade Optællingen af Stemmerne ske
ved 2de af ham udvalgte tilstedeværende Medlemmer, og han er
forpligtet dertil, naar 10 Medlemmer forlange det.
Paa Opfordring af 10 Medlemmer skal Afstemningen ske
skriftlig, ligesom denne Fremgangsmaade stedse skal benyttes
ved Valg og ved Udelukkelse af et Medlem. (§§ 17 c, 44).
Stemmesedler ere ugyldige, naar de indeholde for mange
Navne eller mangle Underskrift.
11. Beslutning.
4 13. Generalforsamlingens Beslutninger ere bindende for
Foreningen og alle dens Medlemmer. Stemmeflerhed gjør Ud
slaget, hvor ikke andet findes bestemt.

5 14. Forandring i Statuterne kan kun vedtages, naar
mindst 'A af Foreningens Medlemmer afgive Stemme derom og
mindst % af de afgivne Stemmer ere for forandringen. Afgive
ikke 'A af Foreningens Medlemmer Stemme over et Lorslag til
Statutforandringer, udgaar dette af Dagsordenen og foretages
atter paa en Generalforsamling, som afholdes senest 10 Dage
derefter. Dersom 7s af de paa denne Forsamling afgivne Stemmer
ere for Forandringen, er denne vedtagen.
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§ 15. For at Foreningens Opløsning kan vedtages paa
en Generalforsamling, inaa mindst Halvdelen af Foreningens
Medlemmer stemme derfor.

§ 16. Over Generalforsamlingens Afstemninger og Beslut
ninger optages en Protokol, som underskrives af Dirigenten, de
tilstedeværende Repræsentanter og Direktører, 3 af de andre
tilstedeværende Medlemmer og Protokolføreren.

Anliggender, der foruden de tidligere nævnte henhøre under
Generalforsamlingens Beslutningsmyndighed.
4 17. Følgende Sager henhøre under Generalforsamlingens
Beslutningsmyndighed :

1.

Foreningens Opløsning og Likvidation .
. Fastsættelse af Gage til Kasserer og Bogholder.
Valg og Gjenindsættelse af Medlemmer af Direk
tionen og Repræsentantskabet.
n. Retslig Forfølgelse imod Repræsentantskabets og
Direktionens Medlemmer.
o. Sammes Afskedigelse fra deres Bestillinger.
p. Forhandling og Afgjørelse af statutmæssige Ind
stillinger, Klager, Forslag &c. samt Fortolkning
af Statuterne og tidligere GeneralforsamlingsBeslutninger.
q. Den sidste Afgjørelse af alle Klager over Repræ
sentantskabets og Direktionens Forretningsførelse
og Beslutninger.
r. Maximum:
1. af det Beløb, indenfor hvilket Foreningen kan
modtage og gjøre Laan;
2. af den Credit, Foreningen kan tilstaa Med
lemmerne enkeltvis.
s. Udelukkelse af Medlemmer fra Foreningen.
t. Indførelse af en særegen Sparekasseafdeling.
u. Indførelse af Credit i løbende Regning.
v. Alle øvrige Sager, der ikke ere henlagte under
Repræsentantskabets og Direktionens Omraade.

a.
1)
m.
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R e p ræ s e n ta n ts k a b e t.

B.

Sammensætning og Valg.

a.
4 18.

a f 6 M e d le m m e r ,
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20.

6
7 21.
3/ t
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(§ n . h - 2 )-

Virksomhed, Rettighederj)g Pligter.

b.

R e p r æ s e n ta n ts k a b e t

4 22.
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5 23.
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§ 24.
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i
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Paa Generalforsamlingens nærmere Approbation kan det
foreløbig suspendere Direktionens Medlemmer men har da ufor
tøvet at sammenkalde en Generalforsamling, der tager Beslut
ning desangaaende. I Mellemtiden har det at sørge for den
midlertidige Besættelse af den ledige Plads samt det øvrige
Nødvendige.
I Tilfælde af Vakance i Direktionen har Repræsentant
skabet ufortøvet foreløbig at besætte den ledige Plads og sam
menkalde en Generalforsamling til at foretage nyt Valg, der
kun har Gyldighed indtil næste aarlige ordinære General
forsamling.
I Tilfælde af midlertidig Fraværelse af Direktionens Med
lemmer har Repræsentantskabet ufortøvet at drage Omsorg for
at supplere Direktionen som ovennævnt.

4 25. Repræsentantskabet reviderer Maaneds- og Fjerdingaarsi egnskabet, forelægger det afsluttede Aarsregnskab &c.
og gjør Forslag til Udbyttets Fordeling.

5 26. Gagen til Kassereren og Bogholderen samt Instruxen
for Direktionen fastsættes af Generalforsamlingen efter Repræ
sentantskabets Indstilling.
c. Suspension.
4 27. Repræsentantskabets Medlemmer kunne til enhver
Tid suspenderes fra deres Funktioner ifølge Generalforsamlingens
Beslutninger efter Forslag fra Direktionen, de øvrige Repræsen
tantskabs Medlemmer eller Vio af Medlemmerne. Forslaget med
sammes Motivering maa indgives skriflig til Repræsentantskabet.

C.
a.

4 28.

Direktionen.

Sammensætning og Valg.

Direktionen bestaar af:
Forretningsføreren,
Kassereren og
Bogholderen,
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der vælges af Generalforsamlingen paa tre forskjellige Stemme
sedler, første Gang Een vælges, gjælder Valget kun for et Aar,
men vælges han oftere, gjælder Valget for tre Aar.
Erholde To eller Flere ligs mange Stemmer, gjør Lod
trækning Udslaget.

§ 29. Kassereren og Bogholderen kunne vælges udenfor
Foreningen og ere da Medlemmer saa længe deres Funktionstid
vedvarer. Naar de fratræde og ikke ere optagne som Med
lemmer efter § 43, erholde de, saafremt Repræsentantskabet
Intet finder til Hinder derfor, deres Medlemstilgodehavende ud
betalt, uden Udbytte for det Aar, i hvilket Fratrædelsen er sket.

b. Virksomhed, Rettigheder og Pligter.
4 30. Enhver, som vælges til Direktør, har, forinden han
tiltræder sin Funktion, til Repræsentantskabet at afgive en skrift
lig Forsikring om, at han vil efterkomme den af Generalfor
samlingen vedtagne Instrux for Direktionen.

5 31. Underskrift, forbindende for Foreningen, meddeles
under Foreningens Navn af mindst 2 af Direktionens Medlemmer.

6 32. I alle Forhold overfor Private eller det Offentlige
er Direktionen Foreningens Repræsentant.
7 33. Direktionen bestyrer under Forretningsførerens
Ledelse Foreningens Forretninger selvstændig i Overensstem
melse med Statuterne, Reglementerne og Generalforsamlingens
Beslutninger.

8 34. De i § 33 nævnte Indskrænkninger have ingen
retslig Virkning overfor Tredicmand, derimod er Direktionen
Foreningen ansvarlig, naar den overskrider sin Myndighed eller
ikke opfylder sine Forpligtelser. For alle Forpligtelser, som
indgaas af Direktionen paa Foreningens Vegne, hæfter Foreningen,
hvorimod Trediemand ingen Ret kan gjøre gjældende imod Di
rektionens Medlemmer person ligen. T de forskjellige Forretnings
anliggender maa idetmindste 2 af Direktionens Medlemmer være
enige, for at disse kunne udføres.
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4 35. Kassereren og de under ham ansatte Kassebetjente
have at stille en af Repræsentantskabet antagen Sikkerhed, de
Sidste dog kun forsaavidt Repræsentantskabet finder det nød
vendigt.

5 3G. Alle Kvitteringer, forbindende for Foreningen, skulle
noteres i Bogholder Kontoret og underskrives af Kassereren.
Saafremt han paa Grund af Forfald er forhindret i at være
tilstede, og et andet Medlem af Direktionen overtager hans
Funktioner, skal det ved Opslag i Lokalet eller paa anden Maade
bringes til Publikums Kundskab.

6 37. Direktionen skal paa Opfordring deltage i Repræ
sentantskabets Forhandlinger, men kun med raadgivende Stemme,
og er forpligtet til at give alle Oplysninger i Foreningens An
liggender saavel som til at fremlægge Bøger, Korrespondance,
Papirer &c., Repræsentantskabet maatte forlange. Hvor det
imidlertid i Statuterne udtrykkelig er bemærket, som i § 41, at
Forhandlingerne skulle foretages i Fællesmøder, der har Direk
tionen Ret til Afstemning. Direktionen kan lade sammenkalde
Møder af Repræsentantskabet, § 23. løvrigt henvises til § § 40
og 41.
7 38. Direktionens Medlemmer kunne ikke erholde Laan
af Foreningen.

c. Suspension.
4 39. Direktionens Medlemmer kunne suspenderes fra
deres Funktioner, foreløbig af Repræsentantskabet paa nærmere
Approbation af Generalforsamlingen, saavelsom af selve General
forsamlingen.

Repræsentantskabets og Direktionens
fælles Anliggender
5 40. Repræsentantskabets Sanktion har Direktionen at
indhente ved følgende Anliggender:
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Antagelse af Foreningens Embedsmænd &c.
Afslutning af Leje- og andre Kontrakter saavelsom
ved Anskaffelse og Salg af Inventarium.
c. Reglementet for Forretningsvirksomheden saavel
som Indretningen af Bogføringen.
d. Anbringelse af midlertidig overflødig Kasse
beholdning.
e. Bestemmelse af Rente &c. for Laan, hvilken
bekjendtgjøres.
f. Laan indenfor det af Generalforsamlingen fast
satte Maximum.

a.
b.

4 41. I Repræsentantskabets
møder forhandles og afgjøres:

og Direktionens

Fælles

Optagelse af Medlemmer.
Affattelse af en Liste over Maximum af hvert
enkelt Medlems Credit, der ikke maa overskrides
af Direktionen. Listen revideres mindst hvert
Fjerdingaar.
c. Almindelige Regler for Indlaan.
d. I Tilfælde af Oprettelse af en særegen Spare
kasseafdeling: Maximum af hver enkelt Sparers
Indskud samt Rente og Opsigelsesfrist &c.
e. I Tilfælde af Indførelse af Credit i løbende Reg
ning: Maximum af Creditens Beløb for hvert
enkelt^ Tilfælde samt Rente og øvrige Betingelser.

a.
b.

§ 42. I Fællesmøderne dirigerer Repræsentantskabets
Formand, og er Mødet besluttende, naar mindst 2 af Diroktionen og Halvdelen af Repræsentantskabets Medlemmer ere
tilstede.
Stemmeflerhed gjør Udslaget; i Tilfælde af Stemmelighed
gjør Formanden Udslaget.
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Medlemmerne.
Medlemsrettighederne erhverves og ophøre efter følgende
Bestemmelser.
4 43. Enhver Haandværker eller Inclustriclrivende i Kjøbenhavn og Omegn kan blive Medlem, naar han skriftlig hen
vender sig til Foreningen og foreslaas af et Medlem, samt op
tages af Repræsentantskabet og Direktionen. Han har da strax
at underskrive Lovene samt en Erklæring om, at han har Raadighed over sit Bo o: at han ikke ved Fallit, thinglæst Forlig
eller thinglæst Retsforfølgning, generel Pantsætning eller Umyndiggjørelse er sat ud af Raadighecl over samme. Saafremt der
bliver nægtet Vedkommende Optagelse, skal Repræsentantskabet,
naar Proponenten forlanger det, forelægge Sagen for næste
Generalforsamling.

a.

5 44. Ethvert Medlem, som ikke opfylder de statut
mæssige Forpligtelser, kan udelukkes af Foreningen ved Gene
ralforsamlingens Beslutning. Navnlig har Direktionen at bringe
dette i Forslag, naar Vedkommende ikke i 3 paa hinanden føl
gende Maaneder har betalt paa sit Indskud (§ 50), har foran
lediget Søgsmaal for Foreningens Fordringer paa ham eller mi
ster sin borgerlige Ære; hans Medlemstilgodehavende tilfalder
da Reservefonden.
6 45. Udmeldelse af Foreningen, der kun kan ske af en
Fjerdedel af Medlemmerne i ét Aar, sker skriftlig til Direktionen
mindst 1 Maaned før Regnskabsaarets Slutning.
Dør et Medlem, bliver dets Medlemsandel ved Udgangen
af det følgende Kvartal efter Dødsfaldets skriftlige Anmeldelse
for Direktionen, og under Forudsætning af, at den Afdøde har
berigtiget alt sit Mellemværende med Foreningen, imod den
Afdødes Boes Kvittering at udbetale til dette, dog med Forplig
telse efter § § 47 og 48 B. d.
Naar et Medlem ønsker at udtræde paa Grund af, at
han tager Bopæl udenfor Foreningens Virkekreds (Kjøbenhavn
og Omegn) eller forandrer sin Næringsvej, der ikke er i Over
ensstemmelse med § 43, behandles Vedkommende som ovennævnt
ved Dødsfald.
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4 46. De Beløb, det udtraadte Medlem (§§ 44 og 45)
har tilgode paa sin Medlems-Conto, udbetales et Aar efter det
Regnskabsaars Slutning (med Undtagelse i § 45), i eller med
hvilket Udtrædelsen fandt Sted, uden Udbytte, og kan han
navnlig ikke gjøre Fordring paa Reservefonden. Det udtraadte
Medlem vedbliver igjennem dette Aar at garantere ifølge §
48 B. d.
5 47. Det udtraadte Medlems Tilgodehavende kan kun
tilbageholdes paa Grund af forestaaende Likvidation og Opløs
ning af Foreningen. Det udtraadte Medlem er da forpligtet til
at afgive saa meget af sit Tilgodehavende, der udfordres til
Dækning af Tab efter statutmæssig Fordeling.
b.

4 48.

Medlemmerne ere berettigede til:

A.
a.

b.

c.

8.

Medlemmernes Helligheder og Pligter.

at stemme paa Generalforsamlingen ved alle For
eningens Beslutninger og Valg samt der at frem
sætte Forslag i Anledning af de Gjenstande, der
forhandles.
at erholde liontant Laan af Foreningen, saafremt
Midlerne ere tilstede, og de iøvrigt opfylde alle
statutmæssige Betingelser.
at erholde Andel i Udbyttet, § 64.

Medlemmerne ere forpligtede til:
at betale hver Manned idetmindste 1 Rdlr. paa
deres Indskud, indtil dette har naaet sin statut
mæssige Størrelse, § 50.
b. at betale Indtrædelsespcnge ved Optagelsen ifølge
§ 56.
c. ikke at handle imod Statuterne eller Foreningens
Beslutninger og Interesse.
d. at indestaa for Opfyldelsen af alle de af For
eningen statutmæssigt indgaaede Forpligtelser, og,
saafremt Foreningens Kapital ikke er tilstrække
lig, erstatte de mulige Tab, ligelig fordelte paa
a.
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Medlemmerne (§ 54), hvad enten Forpligtelserne
vare indgaaede før Optagelsen af det enkelte Med
lem, eller senere maatte paadrages, medens Ved
kommende er Medlem.

Udlaan og Incllaan.
§ 49. Udlaan tilstaas til Medlemmerne sex Maaneder
efter deres Indtrædelse, saafremt Foreningens Midler tillade det,
og Medlemmet opfylder de statutmæssige Forpligtelser:
a. Uden Kaution for et Beløb i Forhold til deres
Indskud.
6. Mod Selvskyldner-Kaution.
c. Mod Sikkerhed eller
cl. paa anden Maade Direktionen maatte finde be
tryggende, alt i Overensstemmelse med Regle
mentet.
Foreningen modtager Penge til Forrentning efter nærmere
Overenskomst

Medlemsformuen.
4 50. Indskudet for ethvert Medlem er foreløbig fast
sat til 50 Rdlr. Det skal være et Medlem tilladt at supplere
sit Indskud til 100 Rdlr.
Indbetalingen paa Indskudet kan enten ske paa engang
eller successive, dog ikke under det i § 48 B. a. fastsatte.

5 51. Det mulige Udbytte tilskrives paa Indskudet, ind
til dette har naaet sin statutmæssige Størrelse.
6 52. Det enkelte Medlems Tilgodehavende paa sit Ind
skud og det derpaa faldne Udbytte er hans Ejendom. Dog kan
kun det Udbytte udtages, som falder, efterat Indskudet ved
Indbetalinger og Dividende har naaet den statutmæssige Stør
relse eller Maximum, saafremt vedkommende Medlem har begjæret sit Indskud suppleret dertil.
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4 53. Ethvert Medlem erholder en Bog med en speci
ficeret Oversigt over hans Medlemstilgodehavende, og maa der i
denne udtrykkelig fremhæves, at Ingen kan disponere over~de
indestaaende Beløb, og at Pantsættelse eller en livilkensomhelst
anden Disposition er uden Forbindtlighed ligeoverfor Foreningen.
5 54. Saafremt mulige Tab skulle dækkes af Medlems
formuen fordeles Tabet paa det enkelte Medlem i Forhold til
hans Medlemsformue, og kan vedkommende Medlem ikke fordre
Erstatning hos de øvrige Foreningens Medlemmer for det større
Beløb, han har maattet afgive.

Reservefonden.
6

a.
b.
c.
cl.

e.

55. Reservefonden dannes af:
Medlemmernes Indtrædelsespenge, § 5G.
Tilskrivning af Udbytte, § 62.
Uhævet Udbytte, § 65.
Gaver, der maatte bestemmes at skulle tilfalde
denne Fond.
De Beløb, der maatte tilfalde Fonden efter § 44.

7 56. Indtrædelsespengene ere for Tiden bestemte til 3
Mk., der erlægges strax ved Optagelsen.

8 57. Naar Størrelsen af Fonden er voxet til 10 % af
Medlemsformuen, tager Generalforsamlingen Beslutning om, hvor
vidt den skal forøges ved Tilskrivning af Udbytte. Saafremt
Fonden efter at have naaet de ovennævnte 10 %, formindskes
veel Tab, skal den igjen suppleres ved Udbytte, indtil den har
naaet det ovennævnte Minimum.
9 58. Reservefonden tjener til at dække Forretningens
mulige Tab, saafremt disse ikke blive dækkede af Aarets Gevinst,
hvorover Generalforsamlingen har at tage Beslutning. Naar
Reservefonden ikke er tilstrækkelig, tages af Medlemsformuen,
løvrigt henstaar Fonden til Foreningens Opløsning, og have tidligere
udtraadte Medlemmer eller den Afdødes Bo ingen Fordring paa
samme.
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Regnskabsafslutning og Udbyttets Fordeling.
4 59. Foreningens Bøger føres i Rigsmønt.
Regnskabsaaret løber fra 1ste Januar til 31te December,
begge inclusive.
4 60. Den aarlige Balance opgjøres den 31te December.
Med Opgjørelsen følger en Liste over Medlemmerne.
5 61. Aärsregnskabet skal være afsluttet saaledes, at
det senest 6 Uger efter 31te December kan forelægges Revi
sorerne, i modsat Fald har Repræsentantskabet at sørge for, at
det sker snarest muligt under dets Tilsyn og for Direktionens
Regning.
Aarsregnskabet skal være revideret saaledes, at det 8
Dage før Generalforsamlingen kan fremlægges til Eftersyn for
Medlemmerne.

6 62. Indtil Reservefonden har naaet den i § 57 fastsatte
Størrelse, tilskrives den mindst 10 % af Nettoudbyttet.
7 63. Det Udbytte, som er indvundet i Løbet af et
Regnskabsaar, fordeles alene til den Medlemsformue, som var
tilstede ved samme Aars Begyndelse. Medlemsforrnuen beregnes
efter hvert enkelt Medlems Tilgodehavende i hele Rigsdaler.
8 64. Fjorten Dage efter Generalforsamlingens Beslutning
om Udbyttets Størrelse fordeles dette saaledes:
a. at det tilskrives som Indbetaling paa de Med
lemmers Indskud, hvis Medlemsformue ikke har
naaet det statutmæssige Beløb af 50 Rdlr., eller
som ønske deres Medlemsformue suppleret til
ICO Rdlr.
b. at det udbetales kontant til de Medlemmer, hvis
Medlemsformue er 50 Rdlr., og som ikke ønske
den suppleret, eller hvis Medlemsformue har naaet
det statutmæssige Maximum af 100 Rdlr.
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4 65. Det Udbytte, der efter § 64 b udbetales kontant
og ikke er hævet inden 3 Aars Forløb fra Forfaldsdagen, til
falder Reservefonden.

Foreningens Opløsning.
5 6G. Naar det ved en aarlig Opgjørelse maatte vise sig,
at 25% af Kapitalen er tabt, eller intet Udbytte er givet i 5
paa hinanden følgende Aar, skal Repræsentantskabet forelægge
Generalforsamlingen det Spørgsmaal, om Foreningen bør opløses.
6 67. I Tilfælde af Opløsning bestemmer Generalforsam
lingen, om Likvidation skal ske ved Direktionen eller ved en
særlig dertil valgt Kommission, og efter endt Likvidation afhol
des en Slutnings-Generalforsamling, paa hvilken Resultatet medde
les og Decharge gives.

Bekjendtgjørelser.
7 G8. Alle Opfordringer, Indvarslinger og Bekjendtgjørel
ser offentliggjøres indtil videre i Adresse-Avisen, og skal dette
anses tilstrækkelig forbindende for Alle og Enhver.

Statuterne slutte sig nær til de tidligere vedtagne „Grund
træk til Love“, naturligvis fyldigere udarbejdede, ogere med nogle
faa Undtagelser de samme, som endnu ere gjældende- Af de
enkelte Bestemmelser kan særlig fremhæves, at Medlemsindskudet
skulde være 100 Kr. pr. Medlem, at der aarlig skulde holdes en
ordinær Generalforsamling, medens der desuden skulde afholdes
Kvartalsmøder, hvor Kasseregnskabet skulde fremlægges og For
eningens Anliggender diskuteres, at der aarlig af Nettooverskudet
skulde henlægges 10% til en Reset vefond, at Foreningen skulde
bestyres af et Repræsentantskab paa sex Medlemmer og en Di
rektion paa tre Medlemmer, hvilket dog senere er forandret til
to, at Generalforsamlingen skulde vælge Direktionen efter Ind-
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dighed hver Lørdag Aften fra Kl. G til 8, ligesom han her til
enhver Tid modtog Begjæriuger om Laan. Efterhaanden som
Foreningen udviklede sig, traadte Fordringerne til eget Lokale
med daglig Kontortid mere og mere frem. Fra April 1869 lejedes
da to Værelser paa 1ste Sal i samme Ejendom. Kontoret var
aabent daglig fra KL 9 til 12 og efter 1ste Juli 1871 fra Kl.
9 til 2, foruden Lørdag Aften fra Kl. 6 til 8. Dette Lokale
blev snart for lille, og man flyttede da i April 1873 til Holmens
Kanal Nr. 18. 1. Sal, men ogsaa her blev Pladsen for indskræn
ket, og man besluttede da at kjøbe til Foreningen Ejendommen
Ved Stranden Nr. 6, hvis 1ste Sal indrettedes til et meget re
spektabelt Kontor med tilhørende Værelser for Direktionen.
Creditforeningen tog de nye Lokaler i Brug d. 14. Oktober 1882
og har siden da haft Kontor her med daglig Kontortid fra Kl.
10 til 3 og Lørdag Aften fra Kl. 5 til 7.

Da Creditforeningen stiftedes var det med det Maal for
Øje paa en ]et og billig Maade at aabne Kjøbenhavns Haandværkerstand, særlig den mindre bemidlede Del af samme, der
vanskelig kunde skaffe sig Laan i de da bestaaende Banker,
Adgang til at erholde Laan dels paa kortere dels paa længere
Tid, disse sidste da nærmest betragtede som Driftslaan. Hvor
smukt og ligefremt dette Formaal end var, hvor naturligt det
end havde været, om alle, der iormaaede at støtte det, havde
meldt sig, gik Foreningens første Barndomsaar dog langt fra
hen uden Skuffelser og Vanskeligheder.

Allerede under Forberedelserne til Creditforeningens Dan
nelse henvendte det nedsatte Udvalg sig til flere af de bestaaende
Banker, som kunde ventes at ville støtte Sagen ved at træde i
Forretningsforbindelse med Creditforeningen, men de modtog
gjennemgaaende Planen kjøligt og uforstaaende. Man gaar i sine
Svar ligefrem ud fra, at det vilde være Spild af Tid og Penge
at benytte Creditforeningen som Mellemled, idet Laanene baade
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lettere og billigere kunde erhverves ved direkte Henvendelse til
Bankerne, eller man vil i hvert Fald først se Størrelsen af
Grundfonden og Listen over Medlemmerne. Fra et af de største
Pengeinstituter blandt dem, man havde henvendt sig til, kom
der et rent Afslag, „idet man ikke formaar at indse, paa hvil
ken Maade Foreningen efter de foreslaaecle Regler skulde kunne
vente at komme i Besiddelse af tilstrækkelige Midler til at virke
med, ligesom man ikke fatter, hvilke Industridrivende, der skulde
være tjente med saa højst ubetydelige Laan, som foreslaas be
vilgede“. Af dette kunde saa vist ikke megen Trøst erholdes. —
Men hertil kommer den temmelig ringe Interesse for Sagen hos
den mere velstaaende Del af Haandværkørstanden og hele Fore
tagendets Nyhed og Ubekjendtskab netop hos den Samfunds
klasse, for hvilken den var oprettet. Endelig var Foreningens
Pengemidler i de første halvandet Aar, da Driftskapitalen var
indskrænket til Medlemsindskudene, i høj Grad uanselige og
saa utilstrækkelige, at det ikke sjældent hændte, at Direktionen
selv maatte sørge for at tilvejebringe Midler til Udlaan blandt
Medlemmerne.
Men heldigvis slap hverken Medlemmerne eller Direktionen
deres faste Tro paa, at Sagen, de arbejdede for, var god, og at
Vanskelighederne tilsidst vilde besejres. Fra Medlemmernes Side
virkedes der for en stadig og jævn Tilgang af nye Medlemmer,
en vigtig Kilde til Grundfondens successive Væxt. I4 or at for
øge de altfor ringe Midler, som stod til Raadighed for Direk
tionen til Udlaan, skaffede fremdeles d’Herr. Rothman og Strøm
paa deres egne Navne Kreditforeningen en passende Kassekredit
i et af Hovedstadens største Pengeinstituter. Endelig oprettedes
den 31te Oktober 1868 en Sparekasseafdeliny, hvis Vedtægt findes
anført Side 58 som Bilag II. 1 Begyndelsen kom der ganske vist
ikke meget ind paa den Maade; den 31te December 1868 var i
alt indsat 4224 Kr. Men Summen voxede dog stadig og jævnt,
saa at der 10 Aar efter indestod */s Million Kroner og ved Ld-
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gangen af sidste Regnskabsfor endog det ikke ubetydelig© Beløb

af over 2 Millioner Kroner.
Disse Foranstaltninger forøgede vel Creditforeningeiis dis
ponible Kapital men ingenlunde dog saa fyldestgjørende, som
det med de stigende Krav kunde ønskes og var fornødent.
Allerede længe havde man erkjendt, at Medlemsindskudene,
Foreningens egentlige Grundfond, vare utilstrækkelige som Drifts

kapital, saa meget mere som ethvert Medlem mod at deponere
sin Generalkvittering havde Ret til at faa indtil Halvdelen af sit
Indskud til Laans. Og hvad Sparekasseindskudene angaar,
maa det vel erindres, at de ere af en saa løs og lluktuercnde
Natur, at en Virksomhed, hovedsagelig baseret paa dem, umuligt
kan faa den Fasthed og Sikkerhed, som er saa nødvendig for

en Institution som Creditforeningen. Det stod da fremdeles
som en uafviselig og paatrængende Fordring ikke alene, at Drifts
kapitalen forøgedes, men ogsaa, at den skaffedes tilveje under
Former, som gjorde den paa en Gang sikker og disponibel.
Med andre Ord: Foreningens Grundfond maatte forøges.
Bestyrelsen udarbejdede da et Forslag om Dannelsen af

en Aktiekapital, fordelt i to Serier paa 100 og 200 Kroner pr.
Aktie, dog saaledes, at Foreningens Formaal og Grundtanke
ingensinde og under ingensomhelst Form kan modificeres eller
forandres, saa at Aktionærerne kun kunne møde og stemme paa
Generalforsamlingen, naar de tillige ere Medlemmer af Credit-

foreningen. Tanken slog an, paa Generalforsamlingen den 30te
Marts 1874 vedtoges Bestyrelsens Forslag, og den Iste April
1874 aabnedes Aktietegningen. Hermed gik det imidlertid kun
langsomt frem, hovedsagelig begrundet i den forannævnte Ind
skrænkning i Aktionærernes Rettighsdcr. Dsnne BøstcninitjlsG
er ogsaa en medvirkende Aarsag til, at loreningens Aktier ikke
optages paa Kurslisten ved den daglige Notering paa Børsen,
dog ere de optagne paa Børsens Liste over extraordinære No

teringer en Gang ugentlig.
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Paa Alttier indbefattes det første Aar 64,294 Kr., 1880 var
indbetalt 235,389 Kr. og ved Udgangen af det sidst foriøbne
Regnskabsaar 262,091 Kr.
Aktieudbyttet har varieret fra 7’/a % for 1874, 7 % for
1875, dalende til gjennemsnitlig 5'A % i de efterfølgende Aar,
i det sidste A ar ö’A %.
,
Hvor virksom denne Række af Foranstaltninger har været,
viser bedst et Blik paa Forretningernes betydelige Væxt. I 1867,
det første Virksomhedsaar, var Driftskapitalen saa ringe, at den
hele Kasseomsætning bevægede sig indenfor nogle faa Tusinde
Kroner. Men allerede det næste Aar, 1868, i hvilket Spare
kassen oprettedes, steg Kasseom sætningen til 40,000 Kr. i 1869
til 293,525 Kr. og derefter gaar det frem med raske Skridt,
1872 er Kasseomsætningen l'A Million Kr., det næste Aar 2‘A
Million, 1880 næsten 10 Millioner og i sidst afvigte Aar næsten
17 Millioner Kroner.

Selvfølgelig steg alle Regnskabsposter i samme Forhold,
kun med Undtagelse af Udgifterne, der hidtil og da særlig i de
første 10 å 15 Aar have været holdte indenfor meget beskedne Græn
ser. Saalecles var Lønningen til Kontorpersonalet i 1869 kun
450 Kr., i 1872 1060 Kr., i 1875, da Personalet bestod af en
Forretningsfører, en Kasserer, en Bogholder og en Assistent,
3.700 Kr., medens af Direktionen den administrerende Direktør
først i 1875 erholdt et Vederlag af 1000 Kr. At Gager og Løn
ninger ere stegne siden den Tid, paa Grund af Forretningens
stadige og betydelige Udvidelse er indlysende, og der er saaledes
i det sidste forløbne Aar til Direktion og Kontorpersonale samt
Budet udbetalt i alt 17,870 Kr.
At en Creditforening skulde kune arbejde uden Tab er

ikke tænkeligt, og Foreningen har da ogsaa maattet ofre noget
paa denne Conto men ingenlunde mere, end at man ogsaa i
denne Henseende med stor Sindsro kan se tilbage paa den nu
afsluttede Periode af Foreningens Liv.
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Medlemstallet, der ved Foreningens Stiftelse udgjorde 40,
var ved Udgangen af det første Aar steget til 102 og gik der
efter aarlig jævnt fremad, saa at det i 1882 var voxet til 1060,

paa hvilket Tal det har holdt sig i mange Aar.

Den 31te

December 1891 var Medlemstallet 1276.
Reservefonden er voxet stadig fra 100 Kr. i 1867 til 1121
Kr. i 1871, 21,523 Kr. i 1881 og 56,842 Kr. ved Udgangen af

1891.

Det har hidtil ikke været nødvendigt at tage af Reserve

fonden til Afskrivning af indtrufne Tab.
At der er tilflydt Medlemmerne betydelige Summer som
Laan, fremgaar bedst deraf, at der ved Udgangen af 1868 var
udlaant mod Vexler, mod Hypothek, som Driftslaan og KasseCredit i alt 11,821 Kr., der voxede til 87,452 Kr. i 1871, 950,653
Kr. i 1881, 1,312,203 Kr. i 1886 og 2,150,209 Kr. i 1891.
Af Bestemmelserne i Statuterne kan særlig fremhæves, at
til Dækning af mulige Tab tages først af Aarets Overskud, der
næst af Reservefonden (for Tiden 56,842 Kr.) og derpaa af
Medlemsformuen (for Tiden 107,399 Kr.), forinden der kan gjøres

Angreb paa Aktiekapitalen, (for Tiden 262,091 Kr.) Foreningens
Aktier synes saaledes at være et godt rentebærende Papir, og
de i Foreningens Sparekasseafdeling indestaaende Beløb at være
godt beskyttede. Til yderligere Sikkerhed og for at kunne møde
uberegnelige Tilfældigheder har Bestyrelsen, særlig af Hensyn
til Sparekasseindskudene, som nu tilflyder Creditforeningen Ira
mangfoldige andre end dens Medlemmer, allerede fra 1873 ind
rettet en Obligationsbeholdning (Kassereserve), som ved Udgangen
af 1891 udgjorde 178,224 Kr.
Creditforeningens Direktion kan ikke slutte j denne Be
retning om Foreningens Liv, de mørke og lyse Blade i dens
Historie, uden paa hele Foreningens Vegne at rette en varm og
oprigtig Tak til Generaldirektoratet for Skattevæsen for den

Interesse, det fra første Færd har vist Foreningen og for den
Støtte og de Begunstigelser, det i saa rigeligt Maal har ladet
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blive den og dens Virksomhed til Del, og som har været for
eningen en væsentlig og værdifuld Hjælp til Gjennemførelsen af
dens Formaal.

Ved nu paa 25-Åarsdagen for Foreningens Stiftelse at
kaste Blikket tilbage paa de svundne Aar, maa sikkert selv den
mest Forventningsfulde indrømme, at det Resultat, der er naaet,
har overtruffet hans dristigste 1 orhaabninger. Ringe var Be
gyndelsen, Midlerne uanselige, rl illiden skulde først erobres.
Og nu staar „Creditforeningen for Håandværkere og Industridrivende“ anerkjendt og paaskjønnet i stigende Grad af dem,
der benytter den, som et virksomt Supplement til de bostaaende
Banker, levedygtigt ved den 1 illid, den har forstaaet at vække

i vide Kredse, med dybe Rødder i den kjøbenhavnske Haandværkerstancl. Og den har naaet denne Stilling uden at ændre
en Tøddel ved det Formaal, paa hvilket den den 27de Marts
1867 konstituerede sig. Det er vel sandt, at dens Spor mærkes
mindre i de store Begivenheder i Forretningsverdenen, men
til Gjengjæld ejer den maaske ogsaa saa mange desto flere

tilfredsstillende Smaatræk fra sin daglige Virksomhed. Mang
foldige ere de Vidnesbyrd, som den lidet bemidlede og i den
store Verden lidet kjendte Haandværker, som indmeldte sig i
Foreningen, har afgivet om den Støtte og Hjælp, den har ydet
ham, enten til Begyndelse eller Fortsættelse af hans Bedrift, og

ikke faa ere derved bievne fremmede saa meget, at de nu be
tragter Laan til deres Forretnings Drift som et overvundet
Standpunkt.
For alle dem, som ser Samfundets Vel fremmet snarere
ved Bevaringen af en jævn, arbejdende Middelstand med Foden
under eget Bord end ved Dannelsen af et industrielt Aristo
krati, indeholder Creditforeningens Historie en gavnlig Lære om,
hvor meget de smaa, fælles Interesser formaar i Forbund med
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hverandre. Og for dem, der for 25 Aar siden ikke skræmmedes
tilbage fra et Forsøg paa at virkeliggjøre den spæde Tanke, og
ikke mindst for Foreningens Ledere, hvoraf Direktionen fra
dens første Begyndelse indtil nu har bestaaet af de samme
Personer, et Vidnesbyrd om Medlemmernes ubetingede 1 illid, er
Foreningens lykkelige Fremgang og den Nytte og Hjælp, den
har formaaet at sprede, i lige Grad en kjærkommen Løn for de
Kræfter og den Tid, man har ofret den, og en Spore til nye
Anstrængelser. De kjender intet bedre Ønske for loreningen
under dens fortsatte Bestaaen end dette, at den samme Kjæilighed og Trofasthed overfor den, dens Formaal og dens Virksom
hed, som i de første 25 Aar har været et fremtrædende Særkjende saavel for dens Medlemmer som for dem. der har indtaget
en ledende Stilling i Foreningen, ogsaa i Fremtiden maa være
dens Styrke og den fortsatte Kilde til Udvikling og Væxt.

Direktionen.

3S

P E R S O N A L IA .

R epræ sentant skabet.
v alg t 1874

K ap tajn , S m ed em ester P . W . H ø s t
S k ræ d erm ester C a rl L a r s e n ......................................

—

1875

Jern stø b er C h r. L u d v ig se n ......................................

~

H o f- Z in k stø b er L . R a s m u s s en ,

—

1881

—

1889

—

1867

—

1867

__

1883
i QQQ

F o rm an d .

...

M u rerm ester V ilh . K ø h ier (R * )

1883

T ø m rerm ester T h . S c h m o c k

D irektionen.
H of- T ap etserer C . T . R o th m a n

.

.

K gl.- S k ib sb y g m ester M . S trø m , (D M . R .*)

...

R evisorer.
T ø m rerm ester E lh o lm
S ad elm ag erm ester H ja r u p

K ontorpersonalet.
an sat 1871

F u ld m æ g tig , H . H . R in g , cand . p h il.

1ste B o g h o ld er, I. V . K o fo e d , K ap tajn

—

1874

K asserer, L . M ik k els e n , exam . ju r.

—

1887

2 d en B o g h o ld er, A . G . S c h re ib e r.

—

1875

1ste A ssisten t, O . S c h u b a r t

—

1880

2 d en A ssisten t, E . V ia le

—

1891

—

1884

B u d , C . R a s m u ss e n

.

.
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Rølgende Tierrer have været Medlemmer
af Repræsentantskabet.

fra 1867 "til 1868
1867 - 1868
1869 - 1874

Lithograf F. V. Solem

(død)
Kobbersmed H. H. Adrian (død)
Bødker C hr. Lassen (død)

Blikkenslager E. Mariboe (død)

-

og . . .

Mekanikus Ludvig Olsen
Snedkermester Andreas Jensen
Klejnsmed F. Schæbel (død)
Malermester Severin Jensen
Fabrikant Stahl (død)
Fabrikant Trier (død)
Tømrermester Peter Olsen (død) ....
Murermester R. Berlin
Stolemager P. L. Rønne (død)
Vognfabrikant Elof Jensen (død) ....
Bødker L. Jacobsen (død)
Snedkermester Fr. Oxelberg (død) ...

1867
1883
1867
1867
1868
1868
1869
1869
1872
1874
1875
1876
1877
1878

-

-

- 1869
- 1889
- 1875
- 1875
- 1874
- 1869
- 1875
- 1872
- 1878
- 1883
- 1877
- 1880
- 1881
- 1883

Følgende Herrer have været Medlemmer
af Direktionen
Cancellist C hr. Ring
Fabrikant Chr. A. Warburg
Mekanikus Ludvig Olsen
Tømrermester I. C. Jørgensen (død)

fra 1867 til 1869

. .

-

1869
1875
1876

- 1875
- 1876
- 1888

Følgende Herrer have været valgte til
Revisorer.
Blikkenslager E. Mariboe (død)

Tømrermester Alpers (død)

fra 1881 til 1883
-

1881

- 1889

BILAG.
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Bilag I: De nu gjældende Statuter.

STATUTER
FOR

CREDITFORENINGEN
FOR

HAANDVÆRKERE oa INDUSTRIDRIVENDE
I KJØBENHAVN.

Grundbestemmelser.
Creditforeningen. stiftet af og for Haandværkere og Industridrivende i Kjøbenliavii og Omegn, niaa ingonsiDdo optage Andrø
end Haandværkere og Industridrivende som Medlemmer og maa
ei heller yde Laan til Andre end Foreningens Medlemmer. Disse
Creditforeningens Grundbestemmelser kuniiø ingsnsinde og under
ingensomhelst Form forandres eller ophæves uden Samtykke af
mindst tre Fjerdedele af loreniogens Medlemmer.

Formaal.
§ L
Foreningens Formaal er: vod. kontaiitG McdloinsiDdskud,
Sparekasse, Aktiekapital samt Indlaan at tilvejebringe Midler til
üdlaan blandt Medlemmerne paa billige Betingelser.

Kapital.
§2 .
Foreningens Kapital dannes ved Aktiekapital og Ind
betaling af Medlemmerne og Andre, efter nærmere i det I ølgende
fastsatte Bestemmelser, og inddeles i:
a. Medlemsformuen, samtlige Medlemmers hele statut
mæssige Indskud i Foreningen;
b. Reservefonden, der tjener Forretningen som Re
serve;
c. Aldiekapitalen, Foreningens Grundfond.

Medlemmerne.
§ 3.
Da Foreningen .er stiftet udelukkende for Haandværkere
og Industridrivenile i Kjøbenhavn og Omegn, vil enhver saadan
af Bestyrelsen kunne optages som Medlem, naar han har Raadighed over sit Bo o: ikke ved Concurs, Arrest, Execution,
generel Pantsætning eller Umyndiggjørelse er sat ud af Raadighed over samme, og naar han skriftlig henvender sig til For
eningen samt foreslaas af et Medlem. Strax efter Optagelsen
har Vedkommende at underskrive Lovene samt erlægge 5 Kroner
i Indtrædelsesindskucl, der tilfalder Reservefonden.
Saaf remt^Vedkommende nægtes Optagelse, skal Bestyrelsen,
naar Proponenten forlanger det, forelægge Sagen til Afgjørelse
af den førstkommende ordinære Generalforsamling.

§ 4.
Indskudet for ethvert Medlem er fastsat til 100 Kroner,
der enten kunne erlægges paa én Gang eller med mindst 2 Kroner
maanedlig.
Naar hele Indskudet er fuldt indbetalt, deltager det fra
den Dag i det løbende Aars Udbytte (§ 49 b.), og Direktionen
udsteder, paa Foreningens Vegne, en Generalkvittering for Be
løbet, hvilken Kvittering tilbageleveres ved Udtrædelse af For
eningen eller ved Dødsfald. Generalkvitteringen forsynes med
Udbyttekvittering.

Intet Medlem kan med Undtagelse af den i § 40 a fast
satte Bestemmelse disponere over sit Indskud, og Transport eller
Pantsættelse eller en hvilkensomhelst anden Disposition over
samme er uden Forbindtlighed ligeoverfor Foreningen.

§ 5Det Medlem, som ikke opfylder de statutmæssige For
pligtelser, kan udelukkes af Foreningen efter Generalforsamling
ens Beslutning.
Ethvert Medlem, der ikke i 3 paa hinanden følgende
Maaneder har betalt paa sit Indskud, ikke senest 6 Maaiieder
efter den fastsatte Tid har berigtiget sit Laan paa Indskud eller
har foraarsaget Søgsmaal for Foreningens Fordringer paa sig,
kan af Bestyrelsen udslettes, og lians Medlemstilgodehavende lilfalder Reservefonden.
Det Medlem, som berøves sin borgerlige Ære, udslettes
af Foreningen.
§ 6.
Udmeldelse af Foreningen, der kun kan ske af en Fjerde
del af Medlemmerne i et Regnskabsaar, sker skriftlig til Direk
tionen; Vedkommendes Medlemstilgodehavende kan da udbetales
G Maaneder derefter. Afgaar et Medlem ved Døden, kan hans
Medlenistilgodeliavende udbetales i Løbet af 3 Maaneder derefter.
§
Det udtraadte Medlem eller den Afdødes Bo tilkommer
ikke Udbytte for det Aar, i hvilket Udmeldelsen finder Sted,
men vedbliver, indtil Tilbagebetalingen sker, at garanterej følge
§ 8. Deres Tilgodehavende kan kun tilbageholdes paa Grund af,
at Vedkommende ikke har berigtiget alt sit Mellemværende med
Foreningen, eller paa Grund af Tab, der mulig skulle dækkes af
Medlemsformuen, eller endelig paa Grund af Foreningens forestaaende Opløsning.

§ 8Saafremt indtrædende Tab skulle dækkes af Medlems
formuen (§ 4G), er ethvert Medlem forpligtet til at afgive saa

46
meget af sit Indskud, ligelig fordelt, som maatte være nødvendigt
til Dækningen, og forsaavidt Indskudet ikke er fuldt indbetalt,
da at erlægge det Resterende, selv om de Forpligtelser, der
foraarsager Tabone, ere indgaaede før Optagelsen af det enkelte
Medlem eller senere maatte paadrages. Hvad der saaledes udgaar af Medlemsformuen, suppleres paany med det Beløb, der
ifølge § 49 a skal henlægges til Reservefonden.

§ 9.
Ethvert Medlem kan, 3 Maaneder efter sin Optagelse,
erholde Laan af Foreningen, saafremt Midlerne ere tilstede og
han opfylder de statutmæssige Bestemmelser (§ 40).
§ io.
Forslag og Andragender fra Medlemmerne, som ønskes
forhandlede paa den ordinære Generalforsamling (§ 13), maa
skriftlig være indgivne til Bestyrelsen inden Udgangen af hvert
Aars Januar Maaned.

Generalforsamlingen.
§ H.
Medlemmerne, sammenkaldte paa statutmæssig Maade,
danne en Generalforsamling. Denne har den øverste Myndighed
i alle Foreningens Anliggender, og dens Beslutninger ere bin
dende for Foreningen og alle dens Medlemmer samt Aktionærer.
Kun den ordinære Generalforsamling eller den, som indkaldes i
Continuation af samme (§ 19), kan give, forandre eller ophæve
Foreningens Statuter, med Undtagelse af § 39 andet Stykke.
Indkaldelsen foranstaltes af Repræsentantskabet.

§12.
Paa Generalforsamlingen er ethvert Medlem berettiget til
at møde og stemme samt fremsætte Forslag i Anledning af de
Sager, som ere ansatte til Forhandling. Ingen kan overdrage
sin Stemme til en Anden.
Under særlige Forhold kan Bestyrelsen udstede Adgangs
kort til Generalforsamlingen, hvilke da, paa en nærmere fastsat
Tid, kunne afhentes af Medlemmerne.
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4 13.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert Aar inden Ud
gangen af Marts Maaned og indvarsles ved en Bekjendtgjørelse,
der indrykkes 3 Gange i Adresseavisen og i den Berlingske
Tidende, første Gang mindst en Uge forud, samt i Reglen ved
Omdeling af Dagsordenen til Medlemmerne.

Paa Generalforsamlingen forhandles:
a. Direktionens Beretning om Foreningens Virksom
hed i det forløbne Aar;
b. Det reviderede Regnskab for det sidst forløbne
Aar tilligemed Indstilling om at godkjende samme;
c. De af Bestyrelsen udarbejdede eller fra Medlem
merne, efter § 10, indkomne Forslag og An
dragender ;
d. Valg af Medlemmer til Direktionen, Repræsentant
skabet og Suppleanter samt i Henhold til Lov
om Spare- og Laanekasser af 28de Mai 1880
2 Sparekasse-Revisorer;
e. Forøgelse af Aktiekapitalen;
f. Diskussion etc. over Foreningens Anliggender,
5 14.
I nder Generalforsamlingens Beslutningsmyndighed henhøre
endvidere følgende Sager, der tillige kunne besluttes paa extraordinære Generalforsamlinger:
a. Behandling og Afgjørelse af statutmæssige Ind
stillinger og Klager samt Fortolkning afStatuterne
og tidligere Generalforsamlings-Beslutninger;
b. Retslig Forfølgelse imod den administrerende
Direktør;
c. Udelukkelse af Medlemmer af Foreningen;
d. Foreningens Opløsning og Likvidation.
6 15.
Extraordinær Generalforsamling afholdes ifølge Beslutning
af Generalforsamlingen, Repræsentantskabet, Direktionen, eller
naar 7io af Medlemmerne skriftlig begjære det. 1 de to sidste
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Tilfælde skal den afholdes senest 14 Dage efter, at Begjæringen
er afgiven til Repræsentantskabet. I Begjæringen maa For
han dlingsgj en stand ene og disses Motivering være angivne.
Den indvarsles mindst 3 Dage forud, enten ved offentlig
Bekjendtgjørelse eller ved Cirkulære, som omdeles til samtlige
Medlemmer, og som i Korthed angiver, hvilke Sager der skal
forhandles.
4 16.
Forhandlingerne ledes af en Dirigent, som foreslaas af
Bestyrelsen ved Formanden og ikke behøver at være Medlem af
Foreningen. Vil Forsamlingen ikke antage deu, som foreslaas,
vælges en Anden blandt de Tilstedeværende.

4 17.
Afstemningen sker i Keglen ved Haandsoprækning, men
skal ske skriftlig, naar mindst 10 Medlemmer forlange det, lige*
som skriftlig Afstemning stedse skal benyttes ved Udelukkelse
af et Medlem.
Stemmesedler ere ugyldige, naar de mangle Underskrift,
eller naar de ved Valg indeholde for mange Navne.
5 18.
Over Generalforsamlingens Afstemninger og Beslutninger
optages en Protokol, som underskrives af Dirigenten de til
stedeværende Medlemmer af Bestyrelsen, 3 af de andre tilstede
værende Medlemmer og Protokolføreren.
6 19.
Generalforsamlingen kan tage gyldige Beslutninger uden
Hensyn til Antallet af de Mødende, undtagen ved Afstemning
over Forslag til Forandring af Statuterne og til borøgelse af
Aktiekapitalen, i hvilke Tilfælde udfordres, at mindst ’A al
Foreningens Medlemmer er tilstede; ved Afstemning over Lorslag
til Foreningens Opløsning maa mindst Halvdelen være tilstede.
Er dette ikke Tilfældet, sammenkaldes en Continuationsgeneralforsamling (§ 11) senest 14 Dage derefter, som da kan tage
Beslutning uden Hensyn til Antallet af de Mødende.
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Stemmeflerhed gjør Udslaget undtagen ved Afstemning
over Forslag til Forandring af Statuterne, til Forøgelse af Aktie
kapitalen. til Foreningens Opløsning samt ved Udelukkelse af et
Medlem, i hvilke Tilfælde udfordres, at mindst Vs af de afgivne
Stemmer ere for Forslaget.
Forandring i Foreningens „Grundbestemmelser11 kan kun
ske, naar mindst tre Fjerdedel af Medlemmerne skriftlig tiltræde
Forandringen.

Repræsentantskabet.
4 20.
Repræsentantskabet bestaar af 6 Medlemmer, valgte af
Generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. De vælges
paa 3 Aar og fratræde 2 hvert Aar men kunne gjenvælges.
Aarlig vælges 3 Suppleanter, der fungere i 1 Aar.
5 21.
Repræsentantskabet vælger af sin egen Midte en Formand,
en \ iceformand og en Sekretær. For at en gyldig Beslutning
kan tages, maa i det Mindste 4 Repræsentanter være tilstede.
6 22.
Repræsentantskabet fastsætter selv sin Forretningsorden
og holder Møde, saa ofte Formanden finder det nødvendigt eller
2 Repræsentanter forlange det. Forhandlingsprotokollen maa
gjeugive de tagne Beslutninger ordret og underskrives af de
tilstedeværende Repræsentanter, hvorefter den er tilgængelig for
Direktionen.
7 23.
Repræsentantskabet fører Overtilsyn med Foreningens
Forretningsvirksomhed.
8 24.
Repræsentantskabet vælger af sin Midte et eller flere Med
lemmer eller Andre til i Forening med Kontrol-Direktøren at
revidere Regnskaberne, navnlig Aarsregnskabet, samt forelægge
dette for Generalforsamlingen. Endvidere vælger Repræsentant
skabet af sin Midte et Medlem til at assistere den administre
rende Direktør ved de daglige Forretninger.
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Direktionen,
§ 25.
Efter Indstilling af den samlede Bestyrelse vælger General
forsamlingen en Direktion, bestaaende af: en administrerende
Direktør og en Kontrol-Direktør. De fungere hver i 6 Aar og
fratræde 1 hvert tredie Aar men kunne gjenvælges.

§ 26.
Direktionen er Foreningens Repræsentant i alle Forhold
overfor det Offentlige, Aktionærerne og Trediemand, udenfor den
daglige Forretningsgang.
Efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse underskriver
Direktionen eller den administrerende Direktør i Foreningens
Navn. For alle Forpligtelser, der saaledes indgaäs, hæfter For
eningen, hvorimod Trediemand ingen Ret kan gjøre gjældende
mod Direktionens Medlemmer personligen.
Direktionens Medlemmer kunne ikke erholde Laan af For
eningen eller indgaa Kautionsforpligtelser ligeove^for denne uden
Samtykke af Bestyrelsen.

§ 27.
Den administrerende Direktør, der stedse skal være Medlem
af Foreningen, drager Omsorg for, at Generalforsamlingens og
Bestyrelsens Beslutninger blive udførte; han møder daglig i
Kontoret og tager afgjørende Beslutning om Laan etc. i tvivl
somme Tilfælde samt underskriver paa Direktionens Vegne
ifølge § 26. Han er Foreningens Repræsentant i alle Retsspørgsmaal.
Sex Maaneder før han ønsker at fratræde, skal han an
melde dette for Bestyrelsen. Forinden han tiltræder sin Funk
tion, har han at underskrive den af Bestyrelsen vedtagne Instrux.

§ 28.
Kontrol-Direktøren, der stedse skal være Medlem af For
eningen, fører Tilsyn med Bogføringen og Regnskaberne. Han
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kontrollerer Tilstedeværelsen af de i Bøgerne anførte Aktiver
og Beholdninger. I Forening med de af Repræsentantskabet
dertil Valgte reviderer han Regnskaberne navnlig Aarsregn*
skabet, og meddeler Bestyrelsen Underretning om Resultatet af
Eftersynet og Revisionen. Han anviser til Udbetaling alle Reg
ninger til Foreningen.

Repræsentantskabets og Direktionens fælles
Anliggender.
4 29. .
Udenfor den daglige Forretningsførelse tager Bestyrelsen
Beslutning i alle Sager, der ikke ere henlagte under General
forsamlingen, Repræsentantskabet eller Direktionen, og bestemmer
navnlig Reglementet for Forretningsvirksomheden samt Instruxer
for Direktionen.
Kontorpersonalet antages og afskediges af Direktionen
efter Bestyrelsens forud indhentede Beslutning.

5 30.
I Tilfælde af, at Direktionens Medlemmer afgaa forinden
Udløbet af deres Funktionstid, har Bestyrelsen foreløbig at be
sætte den ledige Plads, hvilken Besættelse dog kun har Gyldig
hed indtil førstkommende ordinære Generalforsamling. Under
midlertidig Fraværelse af disse Funktionærer har Bestyrelsen
ufortøvet at konstituere Andre i deres Sted.

6 31.
Fællesmøde afholdes regelmæssig en Gang maanedlig for
at optage nye Medlemmer. løvrigt holdes Møde, naar Repræ
sentantskabet eller Direktionen finder det nødvendigt. Mødet er
besluttende, naar mindst 1 af Direktionens og 4 af Repræsen
tantskabets Medlemmer ere tilstede.
I Fællesmøderne dirigerer Repræsentantskabets Formand,
og MødeL bestemmer selv sin Forretningsorden.
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Sparekasseafdelingen.
4 ,32.
Sparekasseafdelingen, der forvaltes af Foreningens Be
styrelse, modtager Indbetalinger af Enhver fra 50 Øre og der
over, der, naar det Indsatte er mindst 10 Kroner, forrentes fra
Dag til Dag efter de for Sparekasseafdelingen særlig gjældende
Love.

Aktiekapitalen.
5 33.
Aktiekapitalen, Foreningens Grundfond, udgjør 1 Million
Kroner, fordelt i 2 Serier: A og B. Det overlades Bestyrelsen
deraf at udbyde saa meget, som den finder nødvendigt, ligesom
ogsaa at bestemme Størrelsen af hver Serie.
Generalforsamlingen bestemmer, naar Aktiekapitalen yder
ligere skal forøges (§13 e).
6 34.
Aktier efter Serie A udstedes lydende paa 200 Kroner.
De indbetales med 10 pCt. pr. Aktie ved Tegningen og derefter
uafbrudt med 5 pCt. maanedlig, indtil 50 pCt. ere indbetalte.
De resterende 50 pCt. kunne af Bestyrelsen indkaldes med en
Maanede Varsel og da med 5 pCt. maanedlig af Aktiernes
tegnede Beløb.
Aktier efter Serie B udstedes lydende paa 100 Kroner.
De indbetales med 2 pCt. pr. Aktie ved Tegningen og derefter
uafbrudt med et lignende Beløb den 1ste i hver paafølgende
Maaned, indtil hele det tegnede Beløb er fuldt indbetalt.
Aktiernes Beløb kunne ogsaa indbetales paa en Gang
eller med flere pCt. ad Gangen end her anført.
Aktierne forsynes med Udbyttecoupons og med en Talon.

§ 35.
Aktietegningen staar aaben for Alle, dog uden at Aktio
nærerne derved erhverve sig nogensomhelst Ret i Foreningen.
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4 36.
Aktierne kunne udstedes lydende paa Navn eller Ihænde
haver. Aktier, lydende paa Navn, kunne ved simpel Paategning
transporteres enten paa andet Navn eller paa Ihændehaver, og
Aktier, lydende paa Ihændehaver, kunne paategnes Ejerens Navn,
men saädan Transport eller Paategning maa noteres i Forenin• gens Bøger, forinden den erholder Gyldighed overfor Foreningen.
For Noteringen erlægges 1 pro Mille af Aktiens paalydende
Sum.
5 37De paa Aktierne indbetalte Beløb forrentes med 4 pCt. p. A.
fra Dag til Dag; for Aktier efter Serie B dog først, naar 10
Kroner ere indbetalte paa en Aktie. Saasnart 50 pCt. ere fuldt
indbetalte paa en Aktie efter Serie A, ophører Forrentningen af
dette Beløb, og det deltager fra den Dag i det løbende Aars
Udbytte. De resterende Indbetalinger forrentes paa samme
Maade, indtil Aktien er fuldt indbetalt, hvorefter den med sit
hele Beløb deltager i Udbyttet. Aktier efter Serie B deltage i
Udbyttet, naar de ere fuldt indbetalte (§ 49 b, d).

6 38.
Udebliver en Aktionær over 6 Uger fra den fastsatte Tid
med Indbetalingen paa Aktiebeløbet, tabes Aktieretten, og det
Beløb, der er indbetalt, tilfalder Reservefonden.
7 39.
Samtlige Aktionærer ere underkastedé de Bestemmelser,
som findes i Statuterne, Aktionærerne vedkommende, eller som
Generalforsamlingen eller Bestyrelsen statutmæssigt maatte tage;
dog hæfte Aktionærerne ikke for Foreningens Forpligtelser ud
over det tegnede Aktiebeløb.
Naar Reservefonden, Aarets Netto-Overskud og Medlemsformuen ere bragte i Anvendelse i deres Helhed til Dækning af
mulige Tab, anvendes Aktiekapitalen til yderligere Dækning af
Tabene (§ 46). Denne Bestemmelse kan under ingen som helst
Form forandres eller ophæves af Foreningens Generalforsamling
(§ 11).
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Udlaan og In diaan.
4 40.
Ucllaan tilstaas kun Medlemmerne, dog først 3 Maaneder
efter deres Optagelse, saafremt Foreningens Midler tilstede det,
og Medlemmet opfylder de statutmæssige Forpligtelser:
a. Uden Kaution indtil det Halve af hans Medlems
indskud (§ 4), dog ikke paa længere Tid end
3 Maaneder;
b. Mod Selvskyldnerkaution, Obligationer eller anden
betryggende Sikkerhed;
c. Som Driftslaan, der tilbagebetales i Afdrag til
forud fastsatte Tider;
d. løvrigt paa de i Reglementet fastsatte Betingelser.

5 41.
Foreningen modtager Indlaan efter nærmere Overenskomst
og i Overensstemmelse med Reglementet.

Medlemsformuen.
§ 42.
Medlemsformuen er samtlige Medlemmers hele statut
mæssige Indskud; naar Indskudet er fuldt indbetalt, deltager
det i Udbyttet (§ 49 b).
De Beløb, der ifølge § 6 tilbagebetales udtraadte eller
afdøde Medlemmer, tages af Medlemsformuen.
§ 43.
Medlemsformuen, der er at anse som en Del af Reserve
fonden, tjener til Dækning af indtrædencle Tab, naar Reserve
fonden og Aarets Netto-Overskud tilsammen ikke ere tilstrækkelige
(§§ 8 og 46).

Reservefonden.
§ 44.
Reservefonden dannes af:
a. Medlemmernes Indtrædelsesindskud (§ 3);
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Tilskrivning af 10 pCt. af det aarlige Netto-Over
skud (§ 49 a);
c. Uhævet Udbytte (§ 50);
d. De Beløb, der maatte tilfalde Fonden efter §§ 5
og 38;
e. Gaver, der maatte bestemmes at skulle tilfalde
Fonden.

1) .

4 45.
Naar Størrelsen af Fonden er voxet til '/& af Aktiekapitalen,
tager Generalforsamlingen Bestemmelse om, hvorvidt den yder
ligere skalAforøges ved Tilskrivning af Udbytte.
5 46.
Reservefonden tjener til at dække de i Forretningen ind
trædende Tab, saafremt disse ikke blive dækkede af Aarets
Netto-Overskud, hvorom Bestyrelsen har at tage Beslutning.
Naar Reservefonden og Aarets Netto-Overskud tiisammen ikke
ere tilstrækkelige til at dække Tabet, tages af Medlemsformuen
(§ 8), og naar denne heller ikke er tilstrækkelig, tages af Aktie
kapitalen (§ 39). løvrigt henstaar Fonden til Foreningens Op
løsning, og have tidligere udtraadte og udslettede Medlemmer
eller den Afdødes Bo ingen Fordring paa samme.

Regnskabsafslutning.
6 47.
Regnskabsaaret løber fra 1ste Januar til 31te December
incl. Hver Maaned offentliggjøres en summarisk Oversigt over
Foreningens Status.
Deu aarlige Balance opgjøres den 31te December.

< 48.
Aarsregnskabet skal være afsluttet senest 6 Uger efter
Aarets Slutning, og det skal være^ revideret inden Udgangen
af Februar Maaned samt omdelt til Medlemmerne 8 Dage før
den ordinære Generalforsamling, der afholdes i Marts Maaned.
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Udbyttets Fordeling.
4 49.
Aarets Netto-Overskud fordeles paa følgende Maade:
a. 10 pCt. henlægges til Reservefonden, indtil denne
har naaet V» af Aktiekapitalen, naar Beløbet ikke
anvendes i Overensstemmelse med § 8;
b. Derefter gives, hvad Resten udgjør, indtil 5 pCt.
af den Aktiekapital, der kan tilkomme Udbytte,
og indtil 4 pCt. af de fuldt indbetalte Medlemsindskud ;
Derefter fordeles indtil 12Vj pCt. af Aarets NettoOverskud mellem Bestyrelsen og Kontorpersonalet
efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse;
d. Resten afgiver yderligere Udbytte til Aktiekapitalen,
dog ikke udover fulde fjerdedels pCt.:
Det tiloversblevne Beløb henlægges som en fast
Fond, der henstaar forrentet og urørt i 10 Aar
fra 1875 at regne, hvorefter Generalforsamlingen
tager Bestemmelse om dens Anvendelse.

5 50.
Udbyttet udbetales efter hvert Aars 1ste April imod
Tilbagelevering af de paagjældende Coupons, og det Udbytte,
der ikke er hævet inden 3 Aar frå Forfaldsdagen, tilfalder
Reservefonden.

Foreningens Opløsning.
6 51.
Naar det ved en aarlig Opgjørelse maatte^visa sig, at Vs
af^Aktiekapitalens Beløb er tabt, eller intet Udbytte er givet i
3 paa hinanden følgende Aar, skal Bestyrelsen forelægge Gene
ralforsamlingen Spørgsmaal om Foreningens Opløsning. Dette
Spørgsmaal afgjøres i Henhold til § 19.
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§ 52.
I Tilfælde af Opløsning bestemmer Generalforsamlingen,
om Likvidation skal ske ved Bestyrelsen eller ved en særlig
dertil valgt Kommission, og efter endt Likvidation afholdes en
Slutnings-Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles og
Opgjørelsen godkjendes. Til denne Generalforsamling have samtlige
Aktionærer Adgang.

Bekjendtgjørelser.
§ 53.
Alle Opfordringer, Indvarslinger og Bekjendtgjørelser
offentliggjøres 3 Gange i Adresseavisen og i den Berlingske
Tidende, og skal dette være tilstrækkeligt bindende for Alle og
Enhver.
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Bilag II.

Vedtægt
for

Sparekasse-Afdelingen.
§ i.
Foreningens Sparekasse-Afdeling, oprettet den 31te Oktober
1868, modtager Indskud paa 50 Øre og derover saavel af For
eningens Medlemmer som af Andre. Den er delt i 3 Under
afdelinger: Litr. A for Beløb, indsatte paa Anfordring, Litr. C
for Beløb, indsatte paa 6 Maaneders Opsigelse, og Litr. D,
Forsørgelses-Afdelingen, for Beløb, indsatte uopsigelige fra begge
Sider i 10 Aar.
§ 2.
For de indskudte Beløb udstedes Kontrabøger, autoriserede
ved Underskrift af Foreningens 2 Direktører. Kontrabøgerne,
der ved Modtagelsen betales med 25 Øre, forsynes med fort
løbende Numinere, som svare til de i Sparekasse-Contibogen
opførte Conti, der hver især betegnes med et af den tilsvarende
Kontrabogs Ejer opgivet Navn eller Mærke. Kun mod Opgivelse
af dette Navn eller Mærke og Afskrivning i Kontrabogen til
bagebetales de paa en Conto indsatte Beløb. Hæves det hele paa
en Conto indestaaende Beløb, maa den tilsvarende Kontrabog
tilbageleveres Foreningen i kvitteret Stand, hvorefter Contoen
salderes.
Afdelingen udsteder paa Forlangende Kontrabøger med
Anvisninger, hvorom der da tilføjes Kontrabogens førsteSide en
Bemærkning. Slige Anvisninger blive efter at være noterede af
Sparekasse-Bogholderen udbetalte, uden at Kontrabogen behøver
at medfølge.
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Bortkomne Kontrabøger blive paa Ejerens Forlangende
og Bekostning at mortificere ved 3 Gange gjentagen Indkaldelse
med 12 Ugers Varsel i den Berlingske Tidende.
4 3.
Naar det paa en Conto indsatte Beløb er 10 Kroner eller
derover, forrentes det. Be]øb, indsatte paa Litr. A, forrentes
med 3'/a pCt. p. A., do. paa Litr. C med 4 pCt. p. A. og do.
paa Litr. D, delvis med 4'A og 5 pCt. p. A. Renten, der bereg
nes fra Dag til Dag fra den paafølgende Hverdag, efter at Ind
betalingen er sket, opgjøres hvert Aars 31te Marts og 30te
September og tilskrives Bøgerne eller udbetales fra hver 15de
Maj og 15de November.

4 4.
I Reglen vil der paa en Conto daglig kunne hæves indtil
2.000 Kroner uden foregaaende Opsigelse. Dog forbeholder
Foreningen sig Ret til i Løbet af 8 Dage kun at udbetale indtil
2,000 Kroner paa en Conto. Sparekasse-Anvisninger maa ikke
lyde paa højere Beløb end 1,000 Kroner, og kan der i Løbet af
8 Dage kun udstedes Anvisninger paa en Conto til et samlet
Beløb af indtil 2,000 Kroner.
5 5.
Conti, paa hvilken ingen Af- eller Tilskrivning har fundet
Sted i 10 paa hinanden følgende Aar, udgaa med deres Kapi
taler af Forrentning, og Ejerne af de tilsvarende Kontrabøger
indkaldes med Aars og Dags Varsel i den Berlingske Tidende
til at modtage Beløbet. Melde Ejerne sig ikke inden Udløbet
af fornævnte Frist, tilfalde vedkommende Kapitaler Foreningens
Reservefond.
4 6Foreningen er til enhver Tid berettiget til at opsige samtlige
indskudte Kapitaler, med Undtagelse af de paa Litr. D indsatte,
med 12 Ugers Varsel, ved Bekjendtgjørelse i den Berlingske Ti
dende samt paa anden efter Bestyrelsens Skjøn for Sparerne
betryggende Bekjendtgjørelsesmaade. De opsagte Kapitaler ud
gaa af Forrentning fra den Dag, de i Henhold til Bekjendtgjørelsen ere forfaldne til Betaling.
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§ 7.
Foreningen forpligtes ved den daglige Af- og Tilskrivning
i Bøgerne ved Underskrift af Fuldmægtigen, Kassereren og Spare
kassebogholderen, saaledes at altid mindst 2 af disses Navne ere
nødvendige.
§ 8.
De indbetalte Beløb indgaa strax i Foreningens almindelige
Virksomhed men føres paa en ?ærskilt Conto, „Sparekasse-Contoen“,
i Foreningens Hovedbog.

4 9.
Daglig uddrages af Kassebøgerne eu Fortegnelse over alle
i Dagens Løb skete Ind- og Udbetalinger paa Sparekasse-Af
delingen, hvilken Fortegnelse maanedlig sammenholdes med de
Sparekassen i Hovedbogen krediterede og debiterede Summer.
4 10.
Efter hvert Aars 31 te Marts foretages en Opgjørelse af
samtlige Sparekassebeholdninger, hvis Overensstemmelse med
loreningens Hovedbog efterses og gjennemgaas af de af For
eningens Generalforsamling valgte Revisorer, hvorefter den med
Revisorernes Paategning tilstilles Indenrigsministeriet og Spare
kasse-Inspektøren.

5 11.
Alle Sparekasse-Indskud ere sikrede, foruden ved For
eningens samtlige Aktiver, tillige ved Foreningens Reservefond,
Medlemsformue samt Aktiekapital.

6 12.
Forandring i nærværende Vedtægt iværksættes ved For
eningens Repræsentantskabs Beslutning — for saavidt fornødent
med Indenrigsministeriets Indvilligelse — og meddeles SparekasseInspektøren.

Bilag III.
Den
31. Decbr

MedlemsAntal.

MedlemsFormue.

Reserve
fond.

Obligations
eller
KasseReserve.
JS

1867

102

2,508

100

68

183

8,757

222

69

254

16,774

309

1870

288

25,407

71

328
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AktieKapital.

Indestod
i
Sparekassen

Samlet
Udlaan.

.%?

99

99

2,776

w

4,224

11,821

99

22,795

37,672

467

99

32,623

57,081

34,472

1,121

99

57,715

87,452

399

45,724

1,939

99

76,339

127,811

73

490

59,832

3,589

6,765

»

167,372

221,002

74

645

57,920

4,267

6,765

64,294

362,336

463,446

75

768

66,876

5,026

24,300

138,012

427,985

639,968

76

836

76,788

6,747

60,325

198,056

383,279

591,480

77

893

81,435

8,968

72,810

218,269

347,439

566,984

78

888

85,192

11.840

72,311

226,896

441,133

700,001

79

915

86,734

14,640

89,702

232,526

496,364

764,225

1880

927

86,988

18,043

89,704

235,389

574,137

813,877

81

980

91,148

21,523

135,522

243,571

831,546

950,683

82

1060

97,384

25,334

140,411

245,935

982,404

1,115,468

83

1126

103,878

29,668

142,446

248,683

1,254,022

1,479,154

84

1137

105,568

32,941

73,157

250,300

1,272,018

1,531,300

85

1164

107,474

36,381

86,315

251,987

1,179,081

1,433,418

86

1125

104,760

39,786

83,454

253,459

1,235,141

1,312,203

87

1098

100,006

42,786

71,757

254,190

1,457,835

1,666,323

88

1061

96,398

46,394

149,806

255,739

1,564,695

1,683,942

89

1083

94,164

49,611

137,807

257,601

1,617,667

1,738,621

1890

1171

99,474

53,230

217,445

259,241

1,788,517

1,797,488

91

1276

107,399

56,842

178,224

262,091

2,022,908

2,150,209
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Indvunden
Rente &
Provision.
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Netto
Tab.
j Overskud.

tø

Aktie
Udbytte.

tø
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Gager
og
Lønninger.

Andre
Udgifter.

Aarets
Kasseomsæt
ning.

tø

tø

tø

481

w

532

n

400

658

40,000

525

469

293,525

1,983

704

3,043

1,469

562

631

529,688

4,083

2,234

738

595

816,409

5,686

2,889

n

1,207

732

1,280,636

5,114

n

2,023

1,377

2,310,539

7% %

2,800

3,312

5,367,257

9,836

n

n

28,123

6,302

49,711

17,711

7

%

6,288

2,139

8,791,406

49,427

1,505

19,978

57» %

8,200

2,075

7,522,431

53,238

4,214

21,682

5

%

9,360

2,446

8,696,786

56,835

5,261

26,983

5’A %

10,310

1,447

7,808,230

60,801

6,873

21,654

5'A %

10,392

1,340

7,620,240

66,604

2,150

23,562

5‘A %

9,980

1,381

9,159,329

82,547

2,324

26.434

5’A %

11,430

2,132

10,821,010

97,204

4,549

29,146

57> %

11,510

1,601

14,208,234

114,972

17,815

22,630

5’A %

12,460

2,095

14,057,162

124,695

3,534

23,452

5 Vs %

17,655

2,779

15,310,872

24,692

5% %

17,580

2,728

14,852,494

125,297
114,459

5,968

21,744

5

%

17,580

2,594

11,896,043

110,836

3,809

18,3G0

5

%

16,980

2,900

12,317,335

125,655

521

22,800

5’A %

16,702

2,865

12,466,905

133,399

7,381

22,475

5'A %

17,050

3,040

15,578,213

137,673

3,761

21,854

5

%

17,500

2,810

15,410,822

147,453

3,977

23,450

5'A %

17,870

3,038

16,906,231

