
Vedtægter for lokomotivpersonalets områdegruppe/ lokalgruppe Aalborg.

§ 1. Lokalgruppe Aalborgs formål er at varetage medlemmernes interesser
under lokomotivpersonalets områdegruppe DSB, herunder faglige og
økonomiske og søge løst de opgaver som findes i forbundets love, hvis
bestemmelser lokalgruppe Aalborg og de enkelte medlemmer er
underkastet.

§ 2. Gruppen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på general-
forsamlingen i henhold til § 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år – 3. onsdag i januar.

§ 3. Gruppen afholder ekstraordinær generalforsamling eller møde, når
bestyrelsen anser det for nødvendigt eller på skriftligt forlangende, med
motiveret årsag, fra en tredjedel af gruppens medlemmer.

§ 4. Generalforsamling bekendtgøres ved opslag senest 30 dage før afholdelse. 
Ekstraordinær generalforsamling eller møde kan i særlige
tilfælde indkaldes med kortere varsel, dog mindst 3 dage.

§ 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde 15 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
offentliggøres ved opslag 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed, og er
beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Gruppens sekretær er altid generalforsamlingens referent.
Såfremt sekretæren ikke er til stede, vælger generalforsamlingen selv sin
referent.

1.Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB
Lokalgruppe Aalborg
Stenosvej 10.
9000 Aalborg
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§ 7. Generalforsamlingens dagsorden skal altid mindst indeholde følgende
punkter:

• Godkendelse af forretningsorden
• Valg af dirigent
• Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
• Beretning
• Regnskab
• Indkomne forslag
• Valg
• Eventuelt

§ 8. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden, som forelægges til godkendelse
på generalforsamlingen.
Afstemnings- og valghandlingsregler skal være indeholdt i forretnings-
ordenen.

§ 9. Gruppens bestyrelse m.m. vælges således:
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i de lige år.
Er der til formandsposten foreslået 2 eller flere sendes det til
urafstemning.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i de ulige år.
Der vælges 1 suppleant for kasserer for 2 år i de lige år.
Der vælges 1 bilagskontrollant i ulige år for 2 år.
Der vælges 1 bilagskontrollant i lige år for 2 år.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen gældende for 1 år.
Der vælges 1 stedfortræder for bilagskontrollanterne gældende for 1 år.
Der vælges koordinerende tur repræsentant for 2 år i de ulige år.
Der vælges 2 tur repræsentanter for 2 år i de lige år.
Der vælges 2 suppleanter for tur repræsentant for 2 år i ulige år.
Der vælges fanebærer for 1 år hvert år.
Der vælges fanebærersuppleant for 1 år hvert år.

§ 10. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sekretær,
ordensmand samt ferieudvalg.

§ 11. Gruppens regnskab følger kalenderåret. Kasserer
fører regnskab over gruppens indtægter og udgifter.
Det af bilagskontrollanterne kontrollerede regnskab fremlægges til  

                   godkendelse på den ordinære generalforsamling.
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§ 12. Udgifter til gruppens drift, herunder generalforsamlinger, receptioner,
møder, gaver, kranse m.m. afholdes af gruppens kasse.
Udbetaling af diæter efter statens takster til bestyrelsesmedlemmer,
turrepræsentanter og fanebærer sker som fastlagt af bestyrelsen, og efter
de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

§ 13. Formanden leder gruppens daglige arbejde og repræsenterer gruppen 
udadtil.
Ved formandens fravær tiltræder næstformanden.

§ 14. Formanden er selvskreven repræsentant til afdelingens tillidsmands-
møder og andre møder, hvor der kun sendes en repræsentant.
Valg af andre deltagere til tillidsmandsmøder foretages på general-
forsamlingen forud for tillidsmandsmødet, og vælges ud af bestyrelsens
midte.

§ 15. Alle henvendelser af organisatorisk art til Fremføring/gruppeleder, skal
ske gennem gruppens bestyrelse.
Henvendelse af principielle forhold til Fremføringsenhed/gruppeleder,
foretages af formanden samt  et bestyrelsesmedlem.

§ 16. Fanen tilhører:
                  Lokomotivpersonalets områdegruppe – lokalgruppe Aalborg.

Og kan benyttes ved fester, samt ophænges i medlemmernes hjem på                                                 
jubilæumsdage.
Fanebæreren møder frem med fanen, når det ønskes i følgende tilfælde:

• Stedligt lokomotivpersonale, deres ægtefælle/partner samt
pensionisters begravelse.

• I andre tilfælde efter bestyrelsens skøn.

§ 17. Hvis et dødsfald kommer til bestyrelsens kendskab, sendes der krans
i følgende tilfælde:

• Medlemmer, deres ægtefælle/partner samt
hjemmeboende børn.

• Pensionister der ved deres afsked var tilknyttet:
Lokomotivpersonalet i Aalborg.

3



• I andre tilfælde efter bestyrelsens skøn.

§ 18. I tilfælde af nedlæggelse eller overflytning af Aalborg gruppen til 
anden gruppe, afholdes ekstraordinær generalforsamling med
følgende dagsorden:

• Anvendelse af Aalborg gruppens økonomiske midler.

Således vedtaget på generalforsamling

Den 18. Januar 2012.
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