Vedtægter for Lokalgruppe Helsingør
§ 1.

Formålsparagraf.

Stk. 1.
At varetage gruppemedlemmernes interesser ved at søge de til enhver tid gældende
bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, beskæftigelse og betaling for udført arbejde
overholdt, samt styrke gruppens sammenhold.
§ 2.

Myndighed.

Stk. 1.

Gruppens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.

Gruppens ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den første tirsdag i februar
måned. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ændre datoen. Dette skal bekendtgøres 2
måneder før afholdelse.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan når det findes nødvendigt indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, samt medlemsmøder.

Stk. 4.

Bestyrelsen skal på skriftlig motiveret begæring, fra mindst 1/3 af gruppens
medlemmer, indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøder, med
angivelse af mødets dagsorden.
§ 3.

Medlemskab.

Pligter og rettigheder.

Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver lokomotivfører jf.
forbundsloven og Lokomotivpersonalets Område-gruppe DSB´s vedtægter

Stk. 2.

For at komme i betragtning til valg af tillidsposter, skal den pågældende være
fastansat i DSB.

Stk. 3.

Medlemmerne bør i egen interesse hver især gøre sit til at virke for gruppens tarv, og
give bestyrelsen underretning om sådanne ideer og iagttagelser, der kan
tænkes at have betydning for eller indflydelse på gruppens trivsel og anseelse.

Stk. 4.

Det er medlemmernes pligt, at efterkomme de til
enhver tid af gruppen trufne beslutninger.

Stk. 5.

Lokalgruppens vedtægter, ferieordning og regler for
det lokale turarbejde kan findes på områdegruppens
hjemmeside under lokalgruppe Helsingør.
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§ 4.

Generalforsamlingen

Afsnit 1. Generalforsamlingen
Stk. 1.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte medlemstal.

Stk. 2.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog skal
beslutninger vedrørende ændringer eller tilføjelser til vedtægterne træffes med 2/3
flertal.

Stk. 3.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, der kan dog foretages skriftlig
afstemning såfremt 2/3 af de fremmødte anmoder herom.

Stk. 4.

Alle afgørelser eller forslag kan forlanges til urafstemning, såfremt 2/3 af de
fremmødte medlemmer anmoder herom.

Stk. 5.

Ved stemmelighed om et givet forslag, bortfalder forslaget.

Stk. 6.

I tilfælde af urafstemning skal urafstemningen være tilendebragt senest 1 måned efter
generalforsamlingen.

Stk. 7.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 8.

Der føres referat over generalforsamlingen, dette underskrives af dirigent og referent.
Referatet fremlægges på stuen senest 4 uger efter generalforsamlingen.
Hvis referenten og bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der benyttes
hjælpemidler i form af båndoptager, diktafon eller anden relevans.

Stk. 9.

Lokale regler for ferievalg og lokalt turarbejde skal vedtages på en ordinær
generalforsamlingen Disse regler er ikke en del af vedtægten.

Afsnit 2.

Dagsorden.

Stk. 1.

Dagsorden for generalforsamling og møder bekendtgøres via E-mail, senest 14 dage
før afholdelse.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

Stk. 2.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Kassererens beretning.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse.
Valg af andre tillidsposter.
Eventuelt.
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Stk. 3

Bestyrelsens beretning skal omhandle gruppens virksomhed siden sidste ordinære
generalforsamling.

Stk. 4

Det af bilagskontrollanterne gennemgåede regnskab, skal senest 5 dage før den
ordinære generalforsamling, sendes til samtlige medlemmer på e-mail.

Afsnit 3.

Indkomne forslag.

Stk. 1.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen eller medlemsmøder, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før disse afholdes.

Stk. 2..

Forslag til vedtægtsændringer og forretningsordenen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.

Forslagene offentliggøres på E-mail senest 5 dage før generalforsamlingen.

Afsnit 4.

Valg til bestyrelse og øvrige tillidsposter.

Stk. 1.

Valg til bestyrelsen sker jf. forbundsloven og Lokomotivpersonalets Områdegruppe
DSB´s vedtægter.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal bestå af
Formand, Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem

Stk. 3.

På den ordinære generalforsamling foretages der valg af bestyrelse
bilagskontrollanter, samt en suppleant til bestyrelsen og en 1 bilagskontrollant
suppleant.

Stk. 4.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, øvrige bestyrelsesposter
konstituerer bestyrelsen selv.

Stk. 5.

Fanebærer og fanebærer-suppleantens, valgperiode er 1 år og vælges på den ordinære
generalforsamling.

Stk. 6.

Bestyrelsens valgperiode er for hvert medlem 2 år. Suppleanter dog kun 1 år, valg
foretages som nævnt nedenfor.
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I Lige år vælges:

Formand.
Bilagskontrollant A.

I Ulige år vælges:

Kasserer.
1 Bestyrelsesmedlem.
Bilagskontrollant B.

Hvert år vælges:

1 Bestyrelsessuppleant.
1 Bilagskontrollant suppleant.
1 Fanebærer.
1 Fanebærersuppleant.

Stk. 7.

Personvalg skal ske med simpelt flertal.

Stk. 8.

Ved stemmelighed foretages der omvalg. Ved forsat stemmelighed foretages der
lodtrækning.

Stk. 9.

Hvis der efter den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling ikke er fundet en
ny bestyrelse, fungerer den afgående bestyrelse som forretningsudvalg, der varetager
lokomotivpersonalets og gruppens interesser til en ny bestyrelse er valgt.

Stk. 10.

Hvis mere end en kandidat er opstillet til en tillidspost,
skal der foretages skriftlig afstemning.

Afsnit 5.

Valg af delegerede til Lokomotivpersonalets Område gruppe DSB´s generalforsamling og DJ´s kongres.

Stk. 1.

Ved valg til lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB’s generalforsamling, og DJ’s
kongres, repræsenterer lokalgruppeformanden det første mandat.
De øvrige mandater konstituerer bestyrelsen selv. Øvrige mandater ud over
bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Afsnit 6.

Eventuelt.

Stk. 1.

Der kan under punktet eventuelt, ikke vedtages beslutninger.
§ 5. Bestyrelsen

Opgaver og forpligtelser.
Stk. 1.

Bestyrelsen leder gruppens virksomhed i overensstemmelse med gældende vedtægter
og love for lokomotivpersonalet.

Stk. 2.

Alle henvendelser på gruppens vegne foretages af formanden, dennes stedfortræder,
evt. i forbindelse med bestyrelsesmedlem, undtagelsesvis af en tilfældig valgt
repræsentant.

Stk. 3.

Ved forhandlinger med DSB, hvor forhandlingen afslutter med en skriftlig aftale, skal
der foruden formanden altid deltage yderligere et medlem fra bestyrelsen.

Stk. 4.

Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet.
Derudover efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 5.

Kassereren skal ved alle kvartårlige bestyrelsesmøder fremlægge et afstemt regnskab.
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Stk. 6.

Skulle der opstå situationer der ikke er taget højde for i disse vedtægter, er bestyrelsen
bemyndiget til at træffe beslutninger, indtil næste generalforsamling kan afholdes.

Stk. 7. Bestyrelsen er tegningsberettigede.
§ 6. Øvrige tillidshverv.
Bilagskontrollanterne
Stk. 1.

Bilagskontrollanterne er ved urafstemning ansvarlig for optælling af stemmesedler.

Stk. 2.

Bilagskontrollanterne foretager mindst 1 gang årligt kontrol af gruppens regnskaber.
§ 7. Ikrafttræden.

Stk. 1.

Vedtægterne træder i kraft straks, dog jf. overgangsbestemmelserne i §7. stk 2, og kan
kun ændres, eller ophæves på en lovlig indvarslet generalforsamling når dette i
forvejen er påført dagsordenen og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk.2.

Lokalgruppe Helsingør er først oprettet den 13. december 2015. Disse vedtægter, valg
og beslutninger fra den stiftende generalforsamling er derfor først gældende fra denne
dato. De valgte og medlemmerne er dog forpligtet indtil da, i samarbejde med LPO
DSB at arbejde efter disse vedtægter i sager der omhandler forhold efter den 13.
december 2015.Sager der berører forholdene i DSB Øresund frem til den 13.
december varetages af LPO Kystbanen. LPO Kystbanen er ikke forpligtet af disse
vedtægter.
Stk. 2 bortfalder automatisk d. 13. december 2015 og vedtægterne tilrettes dette i
forbindelse med lokalgruppens ordinære generalforsamling i 2016.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Helsingør den 08-10-2015

Vedtægter for Lokalgruppe Helsingør blev godkendt. ( 13 for 0 imod).
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