Vedtægter for LPO/DSB
Lokalgruppe Nykøbing F.

Vedtægter gældende fra den 23/01 2016

§ 1. Lokalgruppens myndighed.
Lokalgruppens højeste myndighed er lokalgruppe-generalforsamlingen.
Stk. 2. På ordinær lokalgruppegeneralforsamling skal lokalgruppeformanden aflægge beretning om
lokalgruppens virksomhed siden sidste afholdte ordinær lokalgruppegeneralforsamling.
Stk. 3. Det reviderede regnskab skal fremlægges på den ordinære lokalgruppegeneralforsamling.

§ 2. Indkaldelse til lokalgruppegeneralforsamling.
Ordinær lokalgruppegeneralforsamling afholdes hvert år på januar måneds 4. lørdag.
Stk. 2. Lokalgruppegeneralforsamlinger og møder indkaldes med mindst 14 dages varsel, med
angivelse af dagsorden ved opslag på mødestederne for lokomotivpersonalet.
Stk. 3. Medlemmer der er på valg, påføres vedtegningen om de modtager genvalg.

Stk. 4. I øvrigt afholdes møder, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Formanden skal indkalde til
møder eller generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske derom,
med angivelse af dagsorden. Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det, skal formanden
indkalde til bestyrelsesmøde.
Stk. 5. Ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling og møde kan, hvis situationen kræver det,
indkaldes med kort varsel.
Stk.6. Aflysning skal ske ved opslag på mødestederne senest
5 dage før den ekstraordinære lokalgruppegeneralforsamling.
§ 3. Forslag til ordinær lokalgruppegeneralforsamling
Forslag samt vedtægtsændringer som ønskes behandlet, på en lokalgruppegeneralforsamling eller
møde, skal være formanden i hænde senest 8 dage før disse afholdes.
Stk. 2. Under punktet ”Eventuelt”, kan der ikke fortages principielle beslutninger, pengebevillinger
og andre afstemninger.
§ 4. Afstemning på lokalgruppegeneralforsamlinger.
På lokalgruppegeneralforsamlingen vælges der en dirigent og et stemmeudvalg på 2 medlemmer,
der med dirigenten foretager alle valghandlinger samt eventuelle afstemninger og endelig afslutter
disse med skriftlig indførelse i protokollen.
Stk. 2. lokalgruppegeneralforsamlinger og møder er beslutningsdygtige uanset det fremmødte antal
medlemmer.

Stk. 3. Lokalgruppegeneralforsamlinger og møders beslutninger træffes almindeligvis ved simpel
stemmeflerhed.
Stk. 4. Afstemninger fortages normalt ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning eller
urafstemning finde sted, når simpel stemmeflerhed er derfor.
Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder sagen, selvom afstemning har fundet sted og kan kun
genoptages på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Stk. 6. I en sag har et medlem kun ret til at få ordet 2 gange, forslagsstiller dog 3 gange.
§ 5. Personvalg på lokalgruppegeneralforsamling.
Lokalgruppebestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer: lokalgruppeformand, lokalgruppekasser og 1
bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Lokalgruppebestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 3. Lokalgruppebestyrelsen repræsenter gruppen i alle sager vedrørende gruppen. Dog vælges
kongresdeltager som anført i § 6.
Stk. 4. Afstemning ved valg af bestyrelse fortages således.
a.) Lokalgruppeformand vælges i lige år.
Såfremt flere end 1 foreslås til lokalgruppeformand, afgøres valget ved urafstemning. Der kan
fortages prøvevalg forinden.
b.) Lokalgruppekasserer vælges i ulige år.
I tilfælde af stemmelighed fortages omvalg. Er resultatet det samme, fortages lodtrækning.
c.) 1 lokalgruppebestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
I tilfælde af stemmelighed fortages omvalg. Er resultatet det samme, fortages lodtrækning.
Stk. 5. Endvidere vælges på lokalgruppegeneralforsamlingen følgende:
a.) 2 lokalgruppebestyrelsessuppleanter
b.) 1 bilagskontrollant, vælges i lige år.
c.) 1 bilagskontrollant, vælges i ulige år.
d.) bilagskontrollantsuppleant, vælges for et år ad gangen.
e.) 1 fanebærer
f.) 1 fanebærersuppleant
§ 6. valg af delegerede.
En ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling kan aflyses hvis der ikke er forslag til behandling.
Stk. 2. Ekstraordinær lokalgruppegeneralforsamling afholdes, når medlemmerne har modtaget
kongresdagsorden. Efter drøftelse af heri omhandlende, fortages valg af kongresrepræsentant som
anført i DJ love og vedtægter.

§ 7. Bestyrelsens pligter.
Lokalgruppebestyrelsen leder gruppens virksomhed i overensstemmelse med gruppens vedtægter
og de i gruppen trufne beslutninger. Alle henvendelser på gruppens vegne fortages af formanden
(eller dennes stedfortræder) eventuelt i forening med et bestyrelsesmedlem, undtagelsesvis af en for
tilfældet valgt repræsentant sammen med 1 bestyrelsesmedlem.
§ 8. Turvalg.
Turvalg forgår ved hemmelig afstemning. Lokalgruppen foranlediger udsendelse af stemmesedler
til alle på depotet hørende medlemmer. Stemmesedlen er påført navn, og et antal rubrikker hvorpå
medlemmet skriver det/de turnr. der ønskes indplacering i. Ved turvalget kan man ønske weekendfri
på lige eller ulige uger. Samtidig er der mulighed for, at prioritere weekend fri højere end turønsker.
§ 9. Turudvalg
Turudvalget består af 3 medlemmer og 1 suppleant.
Ét medlem og én suppleant vælges de ulige år og to medlemmer vælges de lige år, ved afstemning
blandt samtlige medlemmer af lokalgruppen.
Valget af turudvalgsmedlemmer og suppleant til turudvalget, påbegyndes senest 14 dage efter endt
turvalg.
Det er lokalgruppen der er ansvarlig for at valget bliver sat i gang.
Turudvalget konstituerer sig selv med 1 turansvarlig.
Den turansvarlige orienterer løbende lokalgruppeformanden om turudvalgets arbejde.
Medlemmer i turudvalget deltager i turvalget på lige fod med de øvrige medlemmer i lokalgruppen.
Stk. 2. Turudvalget varetager i samarbejde med bestyrelsen, arbejdet med de for depotet gældende
ture og gruppens opgaver i.f.m. nye ture.
Stk. 3. Turudvalget aflægger beretning på den ordinære lokalgruppegeneralforsamling. Denne skal ikke
godkendes.

Stk. 4. Formanden for lokalgruppebestyrelsen har det overordnede ansvar for turudvalgets arbejde.
Stk. 5. Valg til turudvalg holdes over 14 dage
1. uge bliver der sat en liste op, hvor medlemmer af lokalgruppen kan tilkendegive at de stiller op
til valg. 2. uge udsendes der en stemmeseddel med navne på de medlemmer der ønsker at stille op.
Hvert medlem af lokalgruppen kan stemme på 2 personer på stemmesedlen.
De 2 personer der får flest stemmer er valgt.
Ulige år er det den person der får flest stemmer der træder ind i turudvalget og den person der får
næst flest stemmer, er suppleant.

§ 10. Indsamlinger.
Indsamlingslister og lister af en hver art må ikke opslås eller cirkulere uden at være godkendt af
lokalgruppebestyrelsen.
§ 11. Disse vedtægter.
Disse vedtægter skal altid findes på opholdsstuerne i Nykøbing F., hvert medlem har krav på et
personligt eksemplar.
Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft straks og kan kun ændres eller ophæves på en lovlig indvarslet
lokalgruppegeneralforsamling, når der i forvejen er påført dagsorden og 2/3 af de afgivende
stemmer er derfor.
Stk. 3. Vedtægterne består af 11 paragraffer, foruden de nævnte paragraffer er der også regler for
fanen, samt ferieordning gældende for LPO/GRP Nykøbing F.

Fanen
§ 1. Bestemmelser vedrørende Fanen
Fanen er lokalgruppens ejendom og skal så vidt muligt repræsentere lokalgruppen ved:
1. Tillidsmandsmøder og kongresser.
2. Lokalgruppemedlemmers jubilæum (om det ønskes.)
3. Festligheder inden for lokalgruppen
4. Bisættelser efter følgende regler:
A. Et lokalgruppemedlem.
B. Et lokalgruppemedlems hustru.
C. Et i tjeneste forulykket medlem
D. Pensionister, for så vidt vedkommende var medlem af lokalgruppen ved afgang fra
tjenesten.
5. I alle tilfælde kan bestyrelsen træffe afgørelse.
6. Fanen overgår til jernbanemuseet ved nedlæggelse af lokalgruppen.
Stk. 2. Fanen skal bæres af den valgte fanebærer, eventuelt suppleanten. Faneskabet og fanen holdes
i orden af fanebærer.
Stk. 3. såfremt bestyrelsen anser det for ønskeligt, kan fanen også i andre særlige tilfælde
repræsentere lokalgruppen.
Stk. 4. Er den valgte fanebærer forhindret, er det ethvert medlems pligt på formandens anmodning
at modtage hvervet som fanebærer.

Ferie.
Bilag 1. Ferieordning for lokalgruppen Nyk. F.
Sommerferievalg afholdes den anden fredag i januar måned.
Vinterferievalg afholdes den anden fredag i maj måned.
Øvrige vilkår vil fremgå af til en hver tid gældende regelsæt for ferie valg for MDT NF.
Lokalgruppebestyrelsen Nykøbing F kan til en hver tid justere regelsættet, for at tilgodese flest
mulige.
Regelsættet skal altid ophænges sammen med den gældende lokale ferieaftale.

