
Nr. 472. 1558 19. december 1967; 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse lovbestemmelser .. · 
i lov om søfartsuddannelse. 

I medfør af § 23, stk. 2, L pkt., i lov 
nr. · 70 af 15. marts 1967 om søfartsuddan· 
nelse fastsættes: · 

§ l. Bestemmelserne i lovens §§ 12-:14 
om uddannelse af dæksmandskab, §§ 15-16 
om uddannelse af kokke og hovmestre, § 17 
om uddannelse af maskinmandskab og§ 19 
om efteruddannelse af søfarende træder i 
kraft den l. januar 1968. Det samme gæl-

der bestemmelserne i §§ 1-4 og 20, for så 
vidt angår de nævnte uddannelser. 

§ 2. Lov nr. 231 af 7. juni 1952 om sø
mandsuddannelse, bortset fra lovens § 7, og 
lov nr. 196 af 16. maj 1950 om uddannelse 
af skibskoHe ophæves. 

8tlc. 2. Bekendtgørelse nr. 14 af 24. januar 
1963 om tonnageafgifter af skibe ophæves. 
Afgiften for 2. halvår af 1967 forfalder til 
betaling den 2. januar 1968. · 

Handelsministeriet, den 19. december 1967. 

Ove Hansen. 

Ha.ndclsmin. j. nr. 700-l-66. 

Nr. 473. 

l E. Lysgaa1·d. 

19·12-5~6l6 

19. december. 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Søfartens Fællesråd. 

I medfør § 3, stk. l, i lov nr. 71 af l Lov nr. 71 af 15. marts 1967 om Søfartens 
15. marts 1967 om Søfartens Fællesråd fast- Fællesråd træder i kraft denl. januar 1968. 
sættes følgende: · 

Handelsministeriet, den 19. decentber 1967. 

Ove Hansen. 

Hnndelsmin. j. nr. 867·2·67. 

Nr. 474. 

l S. Kirkman-Møller. 

lU ·l 2-5ll616 

19. december. 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af ændring af borgerlig straffelovs § 2 34·~ 

Den ændring af borgerlig straffelovs§ 234, l dringer i borgerlig straffelov, træder i kraft 
stk. l, m. l og 2, som er foretaget ved§ l, den 16. august 1968. 
nr. 11, i lov nr. 248 af 9. jw1i 1967 om æn- · 

Justitsministeriet, den 19. december 1967. 

K. Axel Nielsen. 

Justitsmin. j. nr. L.A. 473-66 

f Niels Madsen. 

00.12·65364 


