
§1. Fredericia lokalgruppen ledes efter Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB vedtægter, samt de 

af generalforsamlingen vedtagne love. 
 

 

§2. Lokalgruppens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, er beslutningsdygtige. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed inden for gruppen, dog kan dennes beslutning indankes 

for Lokomotivpersonalets Områdegruppebestyrelsen DSB. 
 

 

§3 Ordinær generalforsamling afholdes d. 3. tirsdag i januar måned. Lokalgruppen indvarsler med 

opslag af dagsorden på tjenestestedet, 14 dage før. 
 

 

§4. Ekstraordinær generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Når 15 af 

medlemmerne skriftligt anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til 

denne, senest 12 dage efter modtagelsen, med opslag på tjenestestedet, senest 8 dage før. 
 

 

§5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til lokalgruppe formanden på 

mail, senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes. Indsendte forslag udsendes til lokalgruppens 

medlemmer, på mail.  

Forslagsstillerens navn udelades. 

 

 

§6. 

A. Forslag af vidtrækkende betydning, kan såfremt generalforsamlingen beslutter dette, sendes til 

urafstemning blandt lokalgruppens medlemmer. Afstemningen afgøres ved almindeligt flertal 
 

B. Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer, og bestyrelsen udpeger 1 til stemmeudvalget 

Stemmeudvalget uddeler 1 stemmeseddel i medlemmernes ”Dueslag” på tjenestestedet. 

Fraværende, syge og udstationerede medlemmer, får stemmesedlen tilsendt til deres bopæl. 

C. Senest 8 dage efter generalforsamlingen, udsendes en udførlig redegørelse, af den foreliggende sag. 

Herefter starter urafstemningen og stemmeafgivningen, skal være tilendebragt, senest 14 dage efter. 
 

§7. Lokalgruppeformanden foreligger    forretningsordenen til godkendelse. Og leder valget af dirigent 

(er). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



§8.  

A. Lokalgruppen ledes af en bestyrelse, der udgør Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med Næstformand og Sekretær. 

B. Når en person er valgt ind i lokalgruppebestyrelsen, kan vedkommende ikke uden 

lokalgruppebestyrelsens tilladelse, være afgivet til arbejde i administrationen. 
 

§9. Valg afholdes på den ordinære generalforsamling.    

1. Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer, de lige år. 

2. Kasserere og 2 bestyrelsesmedlemmer, de ulige år. 

3. 1. Bestyrelsessuppleant, de lige år. 

4. 1. Bestyrelsessuppleant, de ulige år.  

5. 1. Turgrupperepræsentant, de lige år. 

6. 2. Turgrupperepræsentant, de ulige år.  

7. 1. Turgrupperepræsentant suppleant hvert år. 

8. 1. Bilagskontrollant, lige år. 

9. 1. Bilagskontrollant, ulige år. 

10. 1. Bilagskontrollant suppleanter hvert år. 

11. 1. Fanebære hvert år. 

12. 1. Fanebæresuppleant, hvert år. 

 

Såfremt, der til valg af Formand og Kasserer, foreslås mere end en kandidat, skal valget foregå ved 

urafstemning, som beskrevet i §6. Punkt B+C. 
 

 

§10. Delegerede, samt suppleanter til DJF`s kongres og til generalforsamlingen i 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB, ud over lokalgruppebestyrelsen, vælges på 

generalforsamlingen. 

 

 

§11. Valg kan kun ske, når vedkommende er til stede på generalforsamlingen, eller har givet skriftlig 

tilsagn, om at vedkommende ønsker valg. 

 

 

§12. 

A. Det lokale turudvalg, benævnes 

Turgruppen. 

 

B. Lokalgruppeformanden er formand for 

Turgruppen. 

 

C. Turgruppen består af 5 repræsentanter, der benævnes turgruppemedlemmer. 

Turgruppemedlemmerne indplaceres ved turvalg på lige fod med alle andre. 

 

D. Lokalgruppebestyrelsen udpeger 2 repræsentanter. Generalforsamlingen vælger 3 repræsentanter. 

Valgperiode er 2 år. 

 

E. Turgruppen arbejder efter vedtægter, der vedtages på generalforsamlingen. 

 

F. Turgruppen skal aflægge beretning på den ordinære generalforsamling, under punktet ”Beretning” 

Beretningen skal godkendes selvstændigt. 

 

G. Vedtægterne for turgruppen, skal respektere Dansk Jernbaneforbunds love og 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB vedtægter. 



 

§13. Lokalgruppeformanden varetager den daglige ledelse af lokalgruppen, og repræsenterer denne i 

alle forhold. 

Henvendelser til administrationen, foregår normalt gennem lokalgruppeformanden. I dennes fravær 

overtages lokalgruppeformandens opgaver af næstformanden. I særlige tilfælde f.eks. Ferie og 

arbejdsmiljø, kan lokalgruppebestyrelsen bemyndige et andet bestyrelsesmedlem, til at optage 

forhandlinger på lokalgruppens vegne. 

 

 

§14. Sekretæren fører referater og gruppeinformationer over alle møder. 

Ferie kontrollen udfærdiger ferielister, og fører den daglige kontrol med ferie-ua ansøgninger. 

 

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

administration af lokalgruppens midler, under ansvar over for generalforsamlingen. 

 

 

§16. Turvalg sker ved hemmelig og skriftlig afstemning. 

 

 

§17. Forslag og anker m.v. angående ture, sikkerhed, samarbejde, signaler o.a. skal ske til 

repræsentanter for de respektive udvalg. 

 

 

§18. Lokalgruppebestyrelsen er ansvarlig for, at Lokomotivpersonalet repræsenteres ved sygdom, 

begravelser o.a., idet omfang den er bekendt hermed. 

 

 

§19. Fanen opbevares i faneskabet. 

Pudsning og eftersyn, foretages af fanebæreren. 

 

§20. Lokalgruppens fane sendes til begravelser ved aktive medlemmers båre, såfremt de pårørende 

ønsker dette, og i øvrigt efter lokalgruppebestyrelsens skøn. 

 

§21. Fanebæreren/Fanevagt betales ved begravelser og lignende, såvel inden-som udenbys, enten 

faktiske dokumenterede udgifter, eller kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende satser for 

statens område. Herudover ydes der efter regning tilskud til uniform, habit, hvide handsker. 

Lokalgruppen sørger for den fornødne frihed, eventuelt anden frihed. 

 

§22. Kranse med bånd, blomster eller telegram, sendes til aktive medlemmer, deres ægtefæller, 

samlever, hjemmeværende børn, forældre samt pensionerede medlemmers og ægtefælles båre. 

Lokalgruppens kasserer udfører det fornødne, efter anmodning herom. 

 

§23. Ved længerevarende sygdom, hos et af lokalgruppens aktive medlemmer, vurderer bestyrelsen 

om der skal gives en erkendelighed.

 

§24. Lokalgruppens kasserer sørger for det fornødne jf. § 21, § 22 og § 23. 

 

§25. Ændringer af lokalgruppens vedtægter, kan kun foretages på ordinærgeneralforsamling,  

med 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer. 

 

 

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21. januar 2014 




