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Vedtaget på generalforsamlingen den 21.01 - 2011

Særlige regler for Lokalgruppe Struer

§ 01.   MEDLEMSMØDER.
Stk.1   Der afholdes mindst et medlemsmøde mellem to ordinære generalforsamlinger.

Stk.2   Tilmeldingsliste til studietur sættes på opslagstavlen i minimum 10 dage. Der trækkes
lod blandt alle ansøgere. (et lod pr. ansøger) Lodtrækningen foretages af den lokale   

 leder. Arrangøren og dennes eventuelle medhjælper, er selvskreven til turen.

§ 02.   FESTER.
Stk.1   Afholdes der spisning i forbindelse med den ordinære generalforsamling,    

indbydes de lokomotivførere, der er pensioneret siden sidste ordinære 
generalforsamling gratis.

§ 03.   BLOMSTER OG GAVER.
Stk.1   Ved medlemmers 50, 60, 70 og 80 års fødselsdag gives :

Blomster eller gave op til kr. 200,-

Stk.2   Ved medlemmers  25 og  40 års Jubilæum gives : 
Blomster eller gave fra kr. 300,- til kr. 400,-

Stk.3   Ved længere tids uarbejdsdygtighed eller sygdom, gives til aktive medlemmer :
Blomster eller gave op til kr. 200,-

Stk.4   Ved medlemmers pensionering gives :
Afskedsgave kr. 500,-

Stk.5   Herudover gives efter bestyrelsens skøn.

§ 04.   VEDERLAG
Stk.1   Vederlag til gruppebestyrelsen må netto, maksimalt udgøre  50 % af 

grupperefusionen.

§ 05.   SIKRING AF FORMUE
Stk.1   Gruppebestyrelsen har ret til, at sikre en rimelig forrentning af gruppens 

formue, ved anbringelse på bankkonti - herunder aktionærkonti.
Eller ved køb af danske statsobligationer.
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§06.   KRANSEREPRÆSENTATION
Stk.1  Kranse gives til gruppens medlemmer.

Bårebuket gives til ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn indtil 21 år.
Samt pensionister, såfremt de er medlem af DJ.

 
Stk.2   Bestyrelsen tilstilles alle meddelelser om dødsfald. 

Kassereren eller formanden sørger for bestilling af kranse, evt. i samråd med 
den øvrige bestyrelse.

Stk.3   Kranse forsynes med signerede bånd :
“LOKOMOTIVPERSONALET DSB LOKALGRUPPE STRUER”.

Stk.4 Herudover kan der gives kranse efter bestyrelsens skøn.

§ 07.   FANEREPRÆSENTATION
Stk.1   Fanen tilhører Lokalgruppe Struer.

Udgifter til fanens vedligehold og lignende, samt udgifter når fanen 
repræsenterer gruppen, afholdes af gruppekassen.

 
Stk.2   Bestyrelsen er ansvarlig for, at fanen holdes i ren og ordentlig stand, og 

at fanen opbevares forsvarligt.

Stk.3   Fanen kan møde ved : 
• Begravelse af medlemmer af gruppen og disses ægtefæller/samlevere.
• Begravelse af pensionister af Struer-gruppen, såfremt pensionisten ved sin død                        

var medlem af DJ.
• Begravelse af andre medlemmer af DJ, når disse er døde ved jernbaneulykker.
• De pårørende skal ytre ønske om fanens tilstedeværelse i hvert enkelt tilfælde.
• Gruppens medlemmers  25 og  40 års jubilæer.
• Organisationens festligheder, dog ikke til demonstrationsoptog.
• Herudover kan bestyrelsen ved særlige lejligheder beslutte, at fanen skal                           

repræsentere gruppen.

Ovenstående "Særlige regler for Lokalgruppe Struer”, kan kun ændres eller ophæves af 
generalforsamlingen.


