VEDTÆGTER
Lokomotivpersonalets Områdegruppe
DSB

Lokalgruppe København

Vedtægter
LPO-DSB
Lokalgruppe København
§ 1. Lokalgruppens myndighed
Stk.1
Lokalgruppens højeste myndighed er lokalgruppegeneralforsamlingen.
Stk.2
På den ordinære lokalgruppegeneralforsamling, skal lokalgruppeformanden
aflægge beretning om lokalgruppens virksomhed siden sidste ordinære lokalgruppegeneralforsamling.
Stk.3
Kassereren fremlægger regnskabet på den ordinære lokalgruppegeneralforsamling.

§ 2. Indkaldelse til lokalgruppegeneralforsamling
Stk.1
Ordinær lokalgruppegeneralforsamling afholdes hvert år den 4. torsdag i
januar.
Stk.2
Ordinære lokalgruppegeneralforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages
varsel, med angivelse af dagsordenen, ved opslag på mødestederne.
Ekstraordinære lokalgruppegeneralforsamlinger kan, hvis situationen kræver det, indkaldes med kortere varsel.
Stk.3
Lokalgruppebestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling.
Stk.4
Lokalgruppebestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsender ønske
herom med angivelse af dagsordenen.
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Stk.5
Ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling kan aflyses, hvis der ikke er
forslag til behandling på denne.
Stk.6
Aflysning skal ske ved opslag på mødestederne senest 5 dage før den ekstraordinære lokalgruppegeneralforsamling skulle have fundet sted.
Stk.7
Regnskabet skal senest 5 dage før den ordinære lokalgruppegeneralforsamling omdeles til samtlige lokalgruppens medlemmer.

§ 3. Afstemning på lokalgruppegeneralforsamlinger
Stk.1
Lokalgruppegeneralforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
Stk.2
Beslutninger på lokalgruppegeneralforsamlinger træffes almindeligvis ved
simpelt flertal.
Stk.3
Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning , der kan dog foretages skriftlig afstemning, dersom mindst 10 medlemmer anmoder herom.
Stk.4
Ønskes der urafstemning kræves der simpelt flertal herfor.
Stk.5
I tilfælde af stemmelighed bortfalder sagen, hvorom afstemningen har fundet sted, og kan kun genoptages på en lovligt indvarslet lokalgruppegeneralforsamling.

§ 4. Forslag til ordinær lokalgruppegeneralforsamling
Stk.1
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære lokalgruppegeneralforsamling, skal være lokalgruppeformanden i hænde senest 10 dage før ordinær
lokalgruppegeneralforsamling afholdes.
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Stk.2
Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalgruppeformanden i hænde
senest den 1. januar før den ordinære lokalgruppegeneralforsamling.
Stk.3
Forslagene omdeles til samtlige lokalgruppens medlemmer senest 5 dage
før.

§ 5. Personvalg på lokalgruppegeneralforsamlingen
Stk.1
På den ordinære lokalgruppegeneralforsamling vælges et stemmeudvalg på
mindst 2 medlemmer uden for lokalgruppebestyrelsen, og et medlem indenfor lokalgruppebestyrelsen, der med dirigenten foretager alle valghandlinger, samt eventuelle afstemninger, og endelig afslutter disse med indførelse i protokollen.
Stk.2
Lokalgruppebestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, nemlig:
Lokalgruppeformand, Lokalgruppekasserer og 5 lokalgruppebestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.
Stk.3
Medlemmer, der er på valg, påføres med vedtegningen, om de modtager
valg.
Stk.4
Afstemning ved valg til lokalgruppebestyrelsen foregår således:
a)

Lokalgruppeformand er på valg i lige år.
Såfremt flere end én foreslås til lokalgruppeformand, afgøres
valget ved urafstemning.
Der kan foretages prøvevalg forinden.

b)

Lokalgruppekassereren vælges i ulige år. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er resultatet det samme, foretages lodtrækning

c)

3 lokalgruppebestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Er resultatet det samme, foretages lodtrækning.
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d)

2 lokalgruppebestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Er resultatet det samme, foretages lodtrækning.

e)

Hvis der efter en ordinær eller ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling ikke er fundet en ny lokalgruppebestyrelse, foranlediger dirigenten udpegning af et forretningsudvalg, der varetager lokomotivpersonalets og lokalgruppens interesser, indtil
en ny lokalgruppebestyrelse er valgt.

Stk. 5
Endvidere vælges på lokalgruppegeneralforsamlingen følgende:
a)

2 lokalgruppebestyrelsessuppleanter, der vælges for et år ad
gangen.

b)

1 bilagskontrollant, der vælges i lige år.

c)
d)

1 bilagskontrollant, der vælges i ulige år.
1 bilagskontrollantsuppleant, der vælges for et år ad gangen.

e)

1 fanebærer, der vælges for et år ad gangen.

§ 6. Valg af delegerede
Stk.1
Hvis antallet af delegerede er mindre end antallet af lokalgruppebestyrelsesmedlemmer, udpeger lokalgruppebestyrelsen selv disse delegerede, dog
således at lokalgruppeformanden altid udgør det første mandat.
Stk.2
Valg af delegerede, udover lokalgruppebestyrelsen, til Områdegruppens
generalforsamling, samt til DJ´s kongres, foretages på det samme års ordinære lokalgruppegeneralforsamling ifølge lokalgruppens vedtægter § 1.
Stk.3
Valg af delegerede, ud over lokalgruppebestyrelsen, i forbindelse med ekstraordinært Områdegruppegeneralforsamling samt DJ´s ekstraordinære
kongres, sker på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling.
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§ 7. Bestyrelsens pligter
Stk.1
Lokalgruppebestyrelsen konstituerer sig selv med:
1 lokalgruppenæstformand og 1 sekretær.
Stk.2
Lokalgruppebestyrelsen repræsenterer lokalgruppen på alle Områdegruppemøder samt i alle sager og møder, der vedrører lokalgruppen ifølge vedtægterne i DJ og Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB.
Stk.3
Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne, og de af lokalgruppen trufne beslutninger.
Stk.4
Alle henvendelser på lokalgruppens vegne foretages af lokalgruppeformanden, dennes stedfortræder, evt. i forbindelse med et lokalgruppebestyrelsesmedlem, eller undtagelsesvist af en tilfældig valgt repræsentant.
Stk.5
Det er medlemmernes pligt at underrette lokalgruppeformanden når sygemelding til lettere tjeneste finder sted, ligeledes når raskmelding foreligger,
samt at efterkomme de til enhver tid af lokalgruppen trufne beslutninger.
Stk.6
Ved indgåelse af aftaler med DSB, skal der altid være to mand til stede,
lokalgruppeformanden samt et lokalgruppebestyrelsesmedlem, eller hvis
lokalgruppeformanden har forfald den pågældende dag, et af ham udvalgt
medlem af lokalgruppebestyrelsen.

§ 8. Turvalg
Stk.1
Turvalg foregår ved hemmelig afstemning.
Stk.2
Lokalgruppen foranlediger udsendelse af stemmesedler til alle på depotet
hørende medlemmer.
Stemmesedlen er påført skabsnr. navn, anciennitet og et antal rubrikker
hvorpå medlemmet skriver det/de turnr. der ønskes indplaceret i.
Stemmesedlen afleveres i lokalgruppens postkasser på depotet.
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Stk.3
Efter endt turvalg meddeles alle medlemmerne, via ophængte lister, hvad
deres indplacering er.
Stk.4
Ved turvalg kan man ønske weekendfri på lige og ulige uger.
Samtidig er der mulighed for, at prioritere weekendfri højere end turønsker.

§ 9. Valg af turrepræsentanter
Stk.1
Efter endt turvalg skal der foretages valg af turrepræsentanter for turene
samt reserven.
Stk.2
Lokalgruppebestyrelsen foranlediger afstemningslister fremlagt på mødestederne på KH og evt. satellitdepoter.
Stk.3
Ved tursætning bliver turrepræsentanten indplaceret først og bliver i turen
hele turvalgsperioden.
Stk.4
Såfremt turrepræsentanten ønsker at stoppe, skal han meddele dette skriftligt til lokalgruppebestyrelsen senest 3 måneder før køreplansskiftet, da han
ellers vil være bundet af ovenstående.

§ 10. Ved dødsfald
Stk.1
Ved dødsfald yder lokalgruppen en dekoration, eller krans med bånd, til
afdøde lokalgruppemedlemmer, disses ægtefæller og hjemmeboende børn.
Stk.2
Pensionister afgået fra lokalgruppen, og disses ægtefæller yder lokalgruppen ligeledes en dekoration, eller krans med bånd, hvor der fremsendes ønske herom.

§ 11. Indsamlingslister
Stk.1
Indsamlingslister og lister af enhver art må ikke opslås eller cirkulere, uden
lokalgruppebestyrelsen er underrettet.
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§ 12. Lokalgruppens tarv
Stk.1
Medlemmerne bør i egen interesse hver især gøre deres til at virke for lokalgruppens tarv og give lokalgruppebestyrelsen underretning om sådanne
idéer og iagttagelser, som kan tænkes at have betydning for eller indflydelse på lokalgruppens trivsel og anseelse.

§ 13. Pensionister
Pensionister, der er pensioneret fra lokalgruppe KH/Godsbanegården
(DSB), og LKI, der er pensioneret fra Fremføringen København, kan deltage i gruppens arrangementer til medlemspris, såfremt de er medlem af
Trækkrogen eller DJs pensionistsektion.

§ 14. Disse vedtægter
Stk.1
Disse vedtægter skal altid forefindes på opholdsstuerne, der er underlagt
Lokalgruppe København.
Hvert medlem har krav på et personligt eksemplar.
Stk.2
Vedtægterne træder i kraft straks, og kan kun ændres, eller ophæves på en
lovligt indvarslet ordinær lokalgruppegeneralforsamling, når dette i forvejen er påført dagsordenen og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Stk.3
Vedtægterne består af 14 paragraffer. Sammen med vedtægterne medfølger
en beskrivelse af ferieordningen og de til en hver tid gældende ordensregler
for opholdsfaciliteter, der er tilknyttet Lokalgruppe København.

Således vedtaget på lokalgruppe Københavns ordinære generalforsamling
den 28. januar 2016.
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