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Bestyrelsen samles efter tilsigelse af formånden, · saa ofte selskabets
interesser kræver det. Forhandlingen ledes af. formanden, Forat gyldig
beslutning kan tages, maa 2 af bestyrelsens medlemmer være tilstede.
Protokol føres.
§ 5. Til hver aktie hører et torvstrøhus, . Deri stukne torv bliver
hvert aar at fordele saavidt muligt ligetil (ved lodtrækning) mellem
aktierne, og prisen for torvstrøet at beregne efter .de udgifter, som .selskabet har havt i aarets løb.
Strøet maa betales inden udgangen af hvert aars november maaned ..
Skulde nogen aktieeier ikke ønske den paa hans aktie faldende part,
kan denne for en af bestyrelsen fastsat pris sælges til andre.
§ 6. Torven bliver at afhente paa tilvirkningsstedet, hvor den
ogsaa bliver at oprive paa den der stationerede rivemaskine. Enhver
aktieeier maa selv besørge oprivningen og maa være ansvarlig for
rnaskinernes forsvarlige behandling. Oprivningen og afhentningen gaar
efter tur.
""
§. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert aar in den udgangen af oktober rnaaned, og ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes, naar bestyrelsen finder det nødvendig,
§ 8. Paa ordinær generalforsamling afhandles :
a. Beretning om selskahets virksomhed i det forløbne aar.
b. Decision af regnskabet for sidste aar, efterat det forud er revideret
af 2 inden aktionærerne for 1 aar valgte mænd.
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer med suppleanter og revisorer.
Forat generalforsamling kan være handledygtig, rnaa mindst 1/a
part af aktionærerne være tilstede. Enhver aktionær har I stemme
generalforsamlingen.
§ 9. Forslag til forandring i nærværende love maa fremsættes
en generalforsamling og behandles j et itide tilstrækkelig bekjendtgjort
møde, hvor forslaget forat kunne blive lov maa vedtages af 2 /a af det
samlede an tal aktionærer. ·
Drammen i mai 1904.

FLERE STORE TORVSTRØFABRIKER!
nu mere og mere faaet øie for betydV ningen af at anvende hartorvstrø
i fjøs og stald, og i byernes renoORE GAARDBRUGERE

vation anvendes torvmuld i. stedse større udstrækning.
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Som følge heraf er efterspørselen bleven saa stor, at behovet ikke
tilfredsstilles fra vore forholdsvis smaa og faatallige torvstrøfabriker,
sælger torvstrø· og torvmuld. Dog maa hertil bemerkes, at naar vi,
i de senere aar, har havt regnfulde somre, kan torvstrøfabrikerne
producere , et minimum brugbar vare, især de fabriker som ikke
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har adopteret hesjesystemet. Fabrikerne har derfor ikke kunnet levere
saa meget strømateriale som i tørre somre. Store kvanta torvstrø og
torvmuld indkjøbes af disse grunde fra Sverige tiltrods for ca. 2 5 pct.
told og de større fragtomkostninger. I Sverige stiger ogsaa torvstrø·
forbruget, og vi kan ikke i længden gjøre regning paa at faa vor
mangel paa strø erstattet derfra.

For nærværende er torvstrø ikke at faa kjøbt.
Den eneste maade at raade bod herpaa er at tilvirke mere
torvstrø.
Som det fremgaar af tabellen over undersøgte torvstrømyrer, er
der adskillige, som egner sig for udnyttelse i større skala, og der fore·
:findes endnu flere heldig beliggende torvstrørnyrer, som ikke er med·
taget i nævnte tabel.
I enkelte dele af vort land findes imidlertid hvidmosemyrer meget
sparsomt og delvis slet ikke, men i henhold ti/. stortingsbeslutning af
17de februar d. a. er der nu haab om at faa fragtsatserne for torvstrø
paa lange afstande reduceret. Det bliver derfor en opgave for eventuelt nye, store torvstrøfabriker ogsaa at forsyne disse landsdele med et
alle henseender brugbart strømateriale.
Løsenet er derfor: Flere store torvstr efabriker I
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GJØDSLINGSFORSØG PAA MYR.
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ET NORSKE MYRSELSKAB har af et æret medlem modtaget tilbud

om at erholde kunstgjødning leveret gratis og fragtfrit ved hvilkensomhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet for at kunne
foretage gjødslingsforsøg paa myrer.
Der er i den anledning skeet henvendelse til samtlige landhusholdningsselskaber, lokale myrforeninger, statens landbrugsingeniører,
enkelte medlemmer af myrselskabet og andre, der kunne ansees at have
interesse for sagen, med anmodning om at anbefale saadanne myrer,
som vedkommende eier ville bekoste opdyrket, mod at han erholdt
gratis kunstgjødning, eller som allerede var opdyrket, uden at kunstgjødning var anvendt. Myrerne burde fortrinsvis ligge bekvemt til,
saaat forsøgene kan tages i øiesyn af almenheden.
Der indkom et stort antal andragender fra det hele land.
Paa grund af, at vaaraannen nærmede sig, og det tog tid at
faa suppleret de ofte høist mangelfulde oplysninger, kunde ikke alle
andragender efterkommes, ligesom man ikke fandt alle myrer skikkede _
for forsøg.
Enkelte af reflektanterne vilde heller ikke · paatage sig
bryderiet med veining o. s. v. vedrørende forsøgsresultaterne.
Iaar anlægges i det hele 45 forsøgsstationer i forskjellige dele
af landet, og vil man forhaabentlig næste aar kunne forøge dette antal.

