
Vedtægter for: 

Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB, 

Lokalgruppe Odense 

 

§ 1: Lokalgruppen omfatter lokomotivpersonale som er medlem af DJ og ansat i DSB med 

tjenestested i Odense. 

 

§ 2: Lokalgruppen har adresse og kontor i Odense.  

 

§ 3: Generalforsamlingen er lokalgruppens højeste myndighed, og er altid beslutningsdygtig. 

Generalforsamlingen kan dog ikke træffe beslutninger, som er i strid med forbundets og 

områdegruppens love og vedtagelser.  

Enhver afgørelse truffet af generalforsamlingen kan dog indankes for områdegruppens ledelse. 

 

§ 4: OOrrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  aaffhhoollddeess  hvert år på en hverdag i perioden mellem 3. mandag 

i januar måned og 7. februar (begge dage inkl.).  Lokalgruppebestyrelsen varsler med opslag 

på tjenestestedet senest den 22. december. 

 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

1/5 af medlemmerne (opgjort pr. 1. januar) med motiveret dagsorden, skriftligt anmoder 

herom, i sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen sørge for at der bliver indkaldt ved opslag 

senest 8 dage efter modtagelsen og at den bliver afholdt senest 3 uger efter modtagelsen. 

 

§ 6: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene fremlægges på 

opholdsstuen senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Forslag til ekstraordinære generalforsamlinger skal fremgå at den motiverede dagsorden (jf. § 

5).  

 

§ 7: Enhver generalforsamling kan sende forslag vedrørende vedtægtsændringer til 

urafstemning (jf. § 18). Urafstemning anvendes der ud over ved valg af formand og kasserer 

(jf. § 9). Den kandidat, der opnår flest af de afgivne stemmer er valgt. Urafstemning anvendes 

også ved indførsel af et nyt feriesystem. 

Stemmeudvalget, som består af generalforsamlingens dirigent og stemmetæller(e), har 

ansvaret for tildeling af stemmeseddel til samtlige medlemmer og selve valghandlingen. Det 

skal fremgå af stemmesedlen, hvad der stemmes om, og hvornår afstemningen slutter. 

Urafstemningen skal være afsluttet 21 dage efter generalforsamlingen. 

 

§ 8: Lokalgruppen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 9: Valg afholdes på den ordinære eller på ekstraordinære generalforsamlinger. 

På den ordinære generalforsamling foretages altid minimum følgende valg: 

Formand og 1 bestyrelsesmedlem, de lige år. 

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, de ulige år. 

2 bestyrelsessuppleanter, hvert år. (1ste og 2nd suppleant) 

1 bilagskontrollant, hvert år. 

1 bilagskontrollantsuppleant, hvert år. 

1 fanebærer, de ulige år. 

Alle valg gælder for 2 år undtagen bestyrelsessuppleanter som er 1 årlige. 

Såfremt der til valg af formand og kasserer foreslås mere end en kandidat, skal valget foregå 

ved urafstemning. Urafstemningen afholdes som anført i §7. 

  

§ 10: Et medlem er kun valgbart, når vedkommende er til stede på generalforsamlingen, eller 

skriftligt har givet tilsagn, om at modtage valg.   

 

§ 11: Det lokale turudvalg benævnes Turgruppen. Turgruppen består af 6 repræsentanter. 5 

valgt af den ordinære generalforsamling på skift for 2 år ad gangen, 2 i lige år og 3 i ulige år, 



og 1 udpeget af lokalgruppebestyrelsen. Til at lede Turgruppen udpeger denne af sin midte en 

formand.  

Desuden vælger den ordinære generalforsamling hvert år 1 suppleant.  

Medlemmerne af Turgruppen benævnes turrepræsentanter. De indplaceres i tur efter ønske. 

Der må kun være en turrepræsentant i hver tur. Turgruppen fastsætter internt, hvilke(n) 

tur(e) den enkelte repræsenterer.  

Turgruppen er ansvarlig for turarbejdet i lokalgruppen, og er underlagt de love og regler, der i 

øvrigt gælder for lokalgruppe Odense.   

§ 11a:   

Hvis Turgruppens suppleant, grundet en turrepræsentants fravær, indkaldes til turgruppe 

arbejde forud for et turvalg, er det Turgruppens suppleant, som indplaceres i tur efter ønske, 

jf. § 11.  Den fraværende turrepræsentant fortaber i den situation de i § 11 anførte 

rettigheder, og deltager i det efterfølgende turvalg på lige fod med resten af depotets 

personale. 

 

§ 12: Lokalgruppeformanden varetager den daglige ledelse af gruppen. Henvendelser til 

administrationen foregår gennem formanden, eller det bestyrelsesmedlem, arbejdet er 

uddelegeret til. 

Lokalgruppebestyrelsen og den ordinære generalforsamling kan i øvrigt nedsætte det antal 

udvalg, der skønnes nødvendigt for lokalgruppens ledelse. 

 

§ 13: Der føres protokol over samtlige møder i lokalgruppen. Lokalgruppebestyrelsen har 

ansvaret herfor. Ethvert medlem i lokalgruppen har ret til at få referat fra protokoller og 

referater. 

 

§ 14: Kassereren fører lokalgruppens regnskab, og forestår sammen med den øvrige 

bestyrelse, administration af lokalgruppens midler, under ansvar overfor generalforsamlingen. 

§ 14a: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene 

eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter 

samt til at indgå kontrakter herom. 

 

§ 15: Fane og fanebærer deltager ved begravelser af medlemmer, såfremt de pårørende 

ønsker dette. Øvrige steder deltager fanen efter bestyrelsens skøn.   

  

§ 16: Lokalgruppebestyrelsen er ansvarlig for, at lokalgruppen repræsenteres ved 

medlemmers begravelse. 

Kranse med bånd, blomster eller telegram sendes til aktive og pensionerede medlemmers 

begravelse / bisættelse. 

Bestyrelsen kan udover ovennævnte skønne, hvor lokalgruppen bør repræsenteres. 

 

§ 17: Lokalgruppen yder medlemmer en gave ved 25 og 40 års jubilæum, samt ved afgang 

inden 40 års jubilæum. Lokalgruppen står ligeledes for en lille opmærksomhed til de 

medlemmer, der er på arbejde den 24/12 i hele tidsrummet mellem kl. 18.00 og 19.00, 

henholdsvis de, der møder ind i dette tidsrum  

 

§ 18: Ændring af vedtægterne for Lokalgruppe Odense kan foretages på enhver 

generalforsamling, dog kun såfremt der er 3 gange så mange ja stemmer, som nej stemmer, 

for en vedtægtsændring. 

 

§ 19: Lokalgruppens gældende vedtægter skal omdeles til samtlige medlemmer. 

 

Således vedtaget på Lokalgruppe Odenses ordinære generalforsamling torsdag d. 29. januar 

2015. 

 

 

 

Allan Gjøde 

Dirigent 
(signeret – underskrevne vedtægter opbevares på LPO kontoret) 

 


