
Vedtægter LPO/AR 

 
Vedtægter for Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Lokalgruppe Aarhus  
 
§ 1 Ledelsen  
 
Lokalgruppen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen er ansvarlig for lokalgruppens ledelse, forhandlinger, regnskab og førelse af referater fra 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
Referat fra en generalforsamling skal snarest fremlægges på opholdsstuen.  
Eksterne forhandlinger vedrørende sager af betydning for lokalgruppen sker gennem lokalgruppeformanden eller 
dennes stedfortræder.  
 
§ 2 Generalforsamlingen  
 
Generalforsamlingen er lokalgruppens øverste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 3 torsdag i januar måned og indvarsles senest ti dage forud. På 
denne generalforsamling fremlægges skriftlig orientering fra udvalg og arbejdsgrupper.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for denne. 
Så den endelige dagsorden for generalforsamling kan komme ud 7 dage før generalforsamling.  
Rettidigt indsendte forslag optages på dagsordenen og bekendtgøres med denne senest tre dage forud. Samtidig 
fremlægges de skriftlige orienteringer fra udvalg og arbejdsgrupper.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller når mindst 15 % af det antal 
medlemmer der var i lokalgruppen den 1. januar det pågældende år, skriftligt og med angivet emne, kræver det.  
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles normalt ti dage forud; men kan, i påkrævet tilfælde, indvarsles ned til 24 
timer forud.  
Dagsorden bekendtgøres med indkaldelsen.  
 
Medlemsmøder kan afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller når mindst 20 af lokalgruppens 
medlemmer skriftligt, og med angivet emne kræver det.  
Medlemsmøder indvarsles normalt ti dage forud men kan, i påkrævet tilfælde, indvarsles kortere.  
Mødets emne bekendtgøres med indkaldelsen.  
 
§ 3 Områdegruppegeneralforsamling og kongres  
 
Lokalgruppeformanden eller dennes stedfortræder og yderligere et lokalgruppebestyrelsesmedlem, udpeget af 
lokalgruppebestyrelsen, deltager i Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB´s generalforsamling.  
Delegerede til kongres udpeges af lokalgruppebestyrelsen.  
 
§ 4 Dagsorden for ordinær generalforsamling  
 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
Valg af dirigent  
Godkendelse af forretningsorden  
Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling  
Bestyrelsens beretning  
Lokalgruppens og Oliekandens regnskab  
Beretning fra Oliekanden  
Orientering fra Oplysningsudvalget  
Orientering fra sikkerhedsgruppen.  
Orientering fra Områdegruppen og Forbundsledelse, såfremt disse er repræsenteret.  
Indkomne forslag  
Valg  
Eventuelt  
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§ 5 Valg  
 
Valg til lokalgruppebestyrelsen foregår på den ordinære generalforsamling.  
Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal.  
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.  
Er der til formandsposten foreslået mere end to, vælger generalforsamlingen, ved skriftlig afstemning, to blandt de 
foreslåede, hvorefter valg af formand sker ved urafstemning.  
Bringes urafstemning til anvendelse er der intet til hinder for at de foreslåede indvælges i bestyrelsen. 1. suppleant 
indtræder i så fald i bestyrelsen i stedet for den kandidat der blev valgt til formand.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, udvalgsmedlemmer med videre.  
Bestyrelsen indstiller desuden medlemmer til repræsentantskabet af LO, udvalg med videre.  
Tre suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år. Disse prioriteres efter stemmetal.  
Til at gennemgå lokalgruppens regnskabsbilag, vælges to billagskontrollanter og to suppleanter til disse. Der foretages 
valg af henholdsvis bilagskontrollant og suppleant for denne skiftevis hvert år.  
På ulige årstal vælges 2 medlemmer til den lokale turgruppe, på lige årstal vælges 2 medlemmer til den lokale 
turgruppe. Valgene er gældende for 2 år.  
Der vælges 2 suppleanter til den lokale turgruppe, disse prioriteres efter stemmetal. Valgene af suppleanter er 
gældende for 1 år.  
Fanebærer og 2 fanebærersuppleant vælges i lige årstal.  
 
§ 6 Kranse, blomster m.v. samt repræsentation ved dødsfald  
 
Meddelelse om dødsfald gives til bestyrelsen. Lokalgruppeformanden og/eller andre fra bestyrelsen repræsenterer 
lokalgruppen ved begravelser og bisættelser.  
Ved lokalgruppemedlemmers samt pensionerede medlemmers begravelse eller bisættelse sendes en 
opmærksomhed.  
Opmærksomhed udvises i øvrigt efter bestyrelsens skøn.  
Ved længerevarende sygdom er det en betingelse for opmærksomhed, at bestyrelsen gøres bekendt med fraværet.  
Fanens tilstedeværelse omtales i §7  
 
§ 7 Fanen  
 
Fanen tilhører Dansk Jernbaneforbund – Lokomotivpersonalets Områdegruppe / DSB Lokalgruppe Aarhus. Fanen skal 
opbevares ophængt i et aflåset skab. Fanebæreren har pligt til at holde fanen i ren og ordentlig stand.  
Fanen kan, såfremt familien ønsker det repræsenteres ved lokalgruppemedlemmers og pensionerede medlemmers 
begravelse eller bisættelse.  
Desuden kan fanen benyttes ved festligheder eller anden lejlighed efter bestyrelsens skøn.  
 
§ 8 Økonomi  
 
Lokalgruppens daglige økonomi varetages af kassereren.  
Bestyrelsen kan, med opmærksomhed på lokalgruppens økonomi, årligt disponere over et beløb, der udgør 30% af de 
budgetterede indtægter til kurser, møder, anskaffelser og lignende.  
Formanden, bestyrelsen og udvalgsmedlemmer tilkommer diæter efter gældende satser.  
Fanebæreren tilkommer kr. 300.00 årligt til vedligeholdelse af tøj m.v.  
Herudover dækkes udgifter ved fanens repræsentation.  
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