Bilag 1. Ferievalg
Afsnit 1.

Ferievalg.

Stk. 1.

Bestyrelsen foranlediger ferievalg.

Stk. 2.

Der afholdes sommerferievalg i december.

Stk. 3.

Der afholdes vinterferievalg i maj.

Stk. 4.

Ferievalgene afholdes efter ferievalgsreglerne og gældende aftaler på
området.

Stk. 5.

Forud for sommerferievalg opdeles depotets lokomotivførere i 7
feriegrupper. Internt i den enkelte gruppe, rykker de 2 øverste nederst i
gruppen og bytter plads.

Stk. 6.

Der rykkes 3 feriegrupper frem ved efterfølgende sommerferievalg.

Stk. 7.

Ved sommerferievalg startes med første lokomotivfører i gruppe 1 og
derefter i kronologisk orden.

Stk. 8.

Ved vinterferievalg startes med sidste lokomotivfører i gruppe 7 og
derefter i omvendt kronologisk orden.

Stk. 9.

Til vinterferievalget kan der søges et antal perioder. Man kan dog kun få
bevilliget en af følgende perioder:
Skolernes efterårsferie, juleferie, nytårsferie, vinterferie eller påskeferie i
Helsingør kommune.
Jule og nytårsperioden aftales ved ferieforhandling med den lokale
ledelse det pågældende år, således at de passer bedst muligt til
feriesøgningen i hele kalenderuger.
Juleperioden går fra 21/12 til 27/12 Nytårsperioden går fra 28/12 til 3/1.

Stk. 10.
Afsnit 2.

Til sommerferievalget kan der højst søges 21 dage i skolernes
sommerferie. Skolernes sommerferie følger Helsingør Kommune.
Ferieansøgninger.

Stk. 1.

Ferieansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, DSB id nr. samt
skabs nr.

Stk. 2.

Feriebytning er tilladt, hvis de implicerede har udfyldt
feriebytningsformularen.
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Stk. 3.

Alle ferieansøgninger skal gå gennem bestyrelsen, det gælder også
annullering af ferie.

Stk. 4.

Medlemmer der ikke møder personligt op til ferievalg, skal udfylde
gruppens ferie formular, med et passende antal ønsker der står i forhold
til deres placering på ferielisten. Desuden skal ferieansøgningen
udfyldes som nævnt i stk. 1.

Stk. 5

Medlemmer der ikke er tilstede til ferievalget, og ikke har indsendt
ferieønsker til bestyrelsen, vil blive forbigået tildeling af ferie, når det
bliver deres tur på ferielisten.
Efter afsluttet ferievalg vil de blive indplaceret i ledige ferieperioder jf.
gældende ferieaftaler.

Stk. 6.

Ved forflyttelse til lokalgruppe Helsingør indplaceres den pågældende
lokomotivfører, så vidt muligt efter den indplacering lokomotivføreren
kunne have opnået på det fraflyttede tjenestested.

Således vedtaget på Lokalgruppe Helsingørs stiftende generalforsamling den 8. oktober 2015.
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