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§ 1. Navn

Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Afdeling. Lokalgruppen KØ

§ 2. Formål.

Gruppens formål er at varetage Korsør Lokalgruppens medlemmernes interesser på såvel lokal plan, 
som på landsplan, det skal ske i overensstemmelse med gældende love i Lokomotivpersonalets 
Afdeling og Dansk Jernbaneforbund.

§ 3. Generalforsamling

a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste lørdag i januar måned.
b. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 1 uges varsel, 1/3 af 

gruppens medlemmer kan ved skriftligt ønske herom pålægge gruppen inden for en måned 
at afholde ekstraordinær generalforsamling.

c. Ordinær generalforsamling betragtes som lovlig indvarslet når dato og dagsorden er opslået 
på gruppens opslagstavle mindst 8 dage før generalforsamlingen.

d. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige, samt være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, for at blive betragtet som 
rettidigt indsendt. Forslagene lægges frem på depotet i Korsør senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

e. Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt 1 medlem ønsker det, foregår afstemningen 
skriftligt. Almindeligt flertal er gældende. Ændringer af lovene kræver dog ¾ af de 
afgivende stemmer.

f. Forslag, dog ikke valg, kan sættes til urafstemning, når halvdelen af de fremmødte til 
generalforsamlingen eller gruppebestyrelsen ønsker det. Urafstemning skal iværksættes 
senest 8 dage efter generalforsamlingen og være afsluttet 3 uger efter udsendelsen.

g. Generalforsamlingen fastsætter vederlag samt tilskud til bestyrelsens medlemmer. Diæter 
udbetales i henhold til de enhver tids gældende beløb, der efter forhandling mellem LO og 
Statens Ligningsdirektorat er godkendt som højst fradragsberettige diæter til fagforeningens 
tillidsfolk. Diæter udbetales til medlemmer som udpeget af bestyrelsen deltager i møder for 
gruppen eller undergruppens interesser. Møder der afholdes indenfor tjenestestedets 
kommunegrænse og deltager i kurser dækkes med lommepenge der svarer til ½ dagsdiæt 
pr.dag.

  



    § 4. Bestyrelsen.

a. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 3 medlemmer.
b. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år
c. Kassereren vælges de ulige år. Valget gælder normalt for 2 år. Ved nyvalg af flere 

bestyrelsesmedlemmer trækkes der lod om hvem der skal på valg efter 1 år.
d. Der vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år.
e. Der vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 bilagskontrollantsuppleanter, som er på valg 

skiftevis hvert år, valget gælder for 2 år.
f. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformanden og sekretær. Hvis formanden 

afgår inden en valgperiode udløber, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling, medvalg af formand som eneste punkt på dagsorden. For øvrige 
bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanten indtil førstkommende 
generalforsamling

g. Prøveansatte kan ikke vælges til tillidshverv.

  
   § 5. Bestyrelsens arbejde.

a. Formanden underskriver alt korrespondance fra gruppen og repræsenterer denne 
udadtil. Under formandens fravær træder næstformanden I dennes sted. 
Forhandlinger og fremsendelse af skrivelser vedrørende gruppens indre anliggender, 
må kun foretages af gruppebestyrelsen.

b. Bestyrelsen nedsætter et tur udvalg  som bearbejder gruppens tur/ture efter tur valgs 
reglerne. Tur valget består af den/de valgte tur repræsentanter, samt den af gruppens 
udpegede og sikkerhedsrepræsentanter.

c. Bestyrelsen administrere fordelingen af ferien mellem medlemmerne efter de 
retningslinier, der er vedtaget I gruppen. Ændringer af de retningslinier for 
administrationen af ferien kan ske ved urafstemning. Der afholdes sommerferievalg 
2. onsdag i januar og vinterferievalg 3. onsdag i august.

d. Oplysningsarbejde. Medlemmerne holdes løbende orienteret ved opslag om aktuelle 
sager fra bestyrelsen. Medlemsmøder afholdes når bestyrelsen skønner det for 
formålstjenligt. Ophængning af skrivelser på gruppens opslagstavle må kun finde 
sted, når de er forsynet med formandens underskrift, gruppens logo eller stempel. 
Repræsentation i Lo Vestsjælland og Lo Korsør udpeges af bestyrelsen.

§ 6. Delegerede til kongres og tillidsmandsmøde.

Formanden er selvskrevet som delegeret fra gruppen på DJs kongres og 
tillidsmandsmøde. Øvrige delegerede vælges I bestyrelsen.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. januar 2000
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