
Vedtægter for
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Lokalgruppe Esbjerg.
 

§. 1. Navn.

Lokalgruppen navn er Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB, Lokalgruppe Esbjerg
Jernbanegade 37. 2 sal. 6700 Esbjerg

§. 2. Formål.

Lokalgruppens formål er at varetage medlemmernes interesser under områdegruppe DSB, herunder faglige og 
økonomiske samt at løse de opgaver, som findes udtrykt i - Love og vedtægter for Dansk jernbaneforbund, hvis 
bestemmelser både områdegruppen, lokalgruppen og dets medlemmer er underlagt.

§.3 Medlemmerne.

Stk. 1
Som medlem af Lokalgruppe Esbjerg optages personer, der henføres til Områdegruppen DSB Lokalgruppe Esbjerg.        
( jf.  Love og vedtægter for Dansk jernbaneforbund.)

Stk. 2
Straks efter optagelsen udleveres der til medlemmet, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB samt Lokalgruppe 
Esbjerg´s vedtægter.

Stk. 3
Indmeldelse og udmeldelse sker gennem lokalgruppeformanden eller lokalgruppekassereren.
Udmeldelse af Dansk Jernbaneforbund kan kun ske med 6 måneders varsel, og kun ved skriftlig anmodning derom 
gennem lokalgruppen til områdegruppen. 
( jf. Love og vedtægter for Dansk Jernbaneforbund. )

Stk. 4
Det er et hvert medlems pligt, at overholde lokalgruppens, områdegruppens samt forbundets love.

Stk. 5 
Når et medlem skifter bopæl, skal dette snarest meddeles lokalgruppens bestyrelse.

Stk. 6
Ingen medlemmer må arbejde på ringere betingelser end de vilkår, der er fastlagt i gældende aftaler for 
lokomotivpersonalet.
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§. 4. Generalforsamling.

Stk. 1
Lokalgruppen afholder ordinær generalforsamling sidste Tirsdag i januar måned, og bestyrelsen foranlediger 
indkaldelse for afholdelsen af denne med mindst 1 mdr. varsel. Dette skal ske ved opslag på tjenestestedet.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når lokalgruppeformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne 
finder det påkrævet, eller når mindst 25 % af gruppens medlemmer ved motiveret dagsorden anmoder herom.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftlig med angivelse af dagsorden samt forretningsorden og skal 
være medlemmerne i hænde senest 7 dage forud for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, og senest 30 
dage efter at anmodning herom er modtaget.

Stk. 3 
Generalforsamlingen er Lokalgruppe Esbjergs øverste myndighed, og når den er lovligt indvarslet er den 
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Der kan på generalforsamlingen ikke træffes beslutninger der er i strid med Lokomotivpersonalets Områdegruppe 
DSB’s vedtægter, samt Dansk Jernbaneforbunds love.

Stk. 4
Kun en generalforsamling kan ændre lokalgruppens vedtægter, og dette kan kun ske med 2/3 stemmers flertal af de 
stemmeberettigede fremmødte medlemmer, af lokalgruppen i Esbjerg. Ændringsforslag til lokalgruppens vedtægter skal 
indgives skriftligt til bestyrelsen senest 45 dage før afholdelse af generalforsamlingen
Øvrige forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest den 14 dage 
før afholdelse af generalforsamlingen.
Alle indkomne forslag, dagsorden samt forretningsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afholdelsen 
af en generalforsamling.

Stk. 5
Bestyrelsen forestår valget af en dirigent.
På generalforsamling vælges ligeledes sekretær, som udarbejder referat til protokol, som efterfølgende underskrives af 
sekretær og dirigent.
Valget af sekretær ledes af dirigenten.

§. 5. Valg på den ordinære generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

Lokalgruppeformand, Lokalgruppekasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Lokalgruppeformanden, samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
Lokalgruppekasserer samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.  
Alle vælges for en periode på 2 år.

Stk. 2
På generalforsamlingen vælges endvidere for en 2 årig periode følgende
• 2 Bilagskontrollanter
• 1 Fanebærer

På generalforsamlingen vælges endvidere for en 1 årig periode følgende
• 2 Bestyrelsessuppleanter
• 2 Bilagskontrollant suppleanter
• 1 Turgruppemedlemmer

Stk. 3
Hvis det ikke er muligt at vælge en ny bestyrelse på generalforsamlingen, fungerer den afgående bestyrelse som 
forretningsbestyrelse, og varetager lokomotivpersonalets områdegruppe DSB´s interesser, indtil en ny bestyrelse er 
fundet.
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§. 6 Afstemning.

Stk. 1
Ved afstemninger gælder almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 25 % af forsamlingen 
tilslutter sig forslag herom.
Ved stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 2
Er der mere end 1 kandidat til lokalgruppeformandsposten afholdes der urafstemning.
Ved urafstemningen vælges lokalgruppeformanden ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer.)
Har ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne stemmer, vælges lokalgruppeformanden ved almindeligt 
flertal.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder sagen, og ny afstemning kan kun finde sted på lovligt indvarslet 
generalforsamling.
 
Stk. 3
Medlemmer der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan ikke vælges med mindre forslagsstilleren, skriftligt 
godtgør at vedkommende er forhindret, men er villig til at modtage valg.

Stk. 4
Urafstemning sker skriftligt på en af gruppens autoriseret stemmeseddel, der skal  indrettes således at afstemningen 
gøres hemmelig , dog skal det være muligt for stemmetællerne at konstatere, at stemme afgiveren er stemmeberettiget 
medlem af gruppen .
Afstemningsfristen bør vare minimum 14 dage.
Stemmeoptællingen finder umiddelbart efter at indsendelsesfristens udløb.
Stemmeoptællingen foretages af de på den forudgående generalforsamling valgte stemmetællere der tillige skal påse at 
indsendelsesfristen er overholdt.
Stemmesedler der indkommer efter fristens udløb, er at anse for ugyldige.

Stk. 5
Der kan afgives fuldmagt til at stemme på generalforsamlinger, til en af den der er forhindret betroet person, dog 
bortfalder fuldmagten, hvis der fremkommer ændringsforslag til det forslag fuldmagten er givet.

§. 7 Lokalgruppebestyrelsen

Stk. 1
Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens virksomhed, i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, 
Områdegruppe DSB’s vedtægter, og de af lokalgruppens generalforsamling trufne beslutninger.  
Ved alle møder og henvendelser repræsenterer lokalgruppeformanden eller dennes stedfortræder gruppen.
Ved forhandlinger repræsenterer lokalgruppeformanden og om muligt et bestyrelsesmedlem gruppen.
Lokalgruppeformanden er selvskrevet som deltager ved Dansk Jernbaneforbunds kongres.
Øvrige repræsentanter til kongresser, områdegruppemøder findes i lokalgruppebestyrelsen.

Stk. 2
Lokalgruppeformanden er medlem af områdegruppebestyrelsen.

Stk. 3 
Lokalgruppen konstituerer sig selv med Lokalgruppenæstformand, sekretær samt turgruppeleder .

Stk. 4
Lokalgruppebestyrelsen udfærdiger selv en forretningsorden for lokalgruppen virksomhed.
Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Stk. 5
Lokalaftaler, der indgås af lokalgruppen skal indsendes i kopiform til områdegruppen.
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§. 8 Regnskab & Økonomi

Stk. 1
Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2 
Lokalgruppekassereren fører regnskab over gruppens indtægter og udgifter, og fremlægger en gang årligt på den 
ordinære generalforsamling, regnskabet til godkendelse.
Regnskabet offentliggøres 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Lokalgruppekassereren fremsender det godkendte regnskab til Lokomotivpersonalets Områdegruppebestyrelse DSB, 
således at dette er dem i hænde senest 15 februar.
 
Stk. 4
Lokalgruppens pengemidler og evt. værdipapirer anbringes i et, efter lokalgruppebestyrelsens skøn, sikkert 
pengeinstitut.

Stk. 5 
Bilagskontrollanterne foretager revision og kasseeftersyn, efter almindelig gældende praksis, for at konstatere, om 
kassebeholdning og bogførte værdier er tilstede.

Stk. 6
Medlemmerne hæfter ikke for lokalgruppens eventuelle gældsforpligtelser. 

Stk.  7
Lokalgruppekassereren betaler de regninger mm. Som der er taget beslutning om i lokalgruppebestyrelsen.
Godtgørelse til udpegede tillidsmænd ydes, når de deltager i arbejdsopgaver som lokalgruppebestyrelsen har udpeget 
dem til.

Stk. 8
Lokalgruppens kasse afholder udgifter i forbindelse med sorg og glæde, når det drejer sig om medlemmer.

Stk. 9
De valgte bilagskontrollanter har pligt til sammen med kassereren at revidere regnskabet.
Endvidere har de pligt til overfor bestyrelsen, eventuelt generalforsamlingen, at fremføre en kritisk indsigelse om 
regnskabet.

Stk. 10
Ved svigagtig forhold fra kassererens side, skal bestyrelsen straks afsætte vedkommende og indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling .

Stk. 11
Lokalgruppens kasserer fører medlemskartotek. Og informerer Områdegruppekassereren om alle ændringer i 
medlemstal og i medlemmernes tilhørsforhold.

Stk. 12
Lokalgruppens egenkapital har til formål at sikre disponibel kapital til lokalgruppens afholdelse af møder , kurser , 
konferencer mm. 
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§. 9 Fanerepræsentation

Stk. 1
Fanen tilhører Lokalgruppe Esbjerg.
Udgifter til fanens vedligehold og lignende, samt udgifter når fanen repræsenterer gruppen, afholdes af lokalgruppen.

Stk. 2
Lokalgruppebestyrelsen er ansvarlig for, at fanen holdes ren og i forsvarlig stand, og at fanen opbevares forsvarligt.

Stk. 3 
Fanen kan møde ved.
• Begravelse / bisættelse af medlemmer af lokalgruppen og disses ægtefæller / samlevere.
• Begravelse / bisættelse af pensionister som har været tjenestegørende ved Lokalgruppe Esbjerg.
• Begravelse / bisættelse af andre medlemmer af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB, når dødsfald skyldes 

jernbaneulykke.

De pårørende skal selv ytre ønske om fanens tilstedeværelse i hvert enkelt tilfælde.   

Fanen kan deltage ved festligheder, når lokalgruppebestyrelsen skønner det er hensigtsmæssigt.
Fanen deltager ikke ved demonstrationsoptog.

Stk. 4 
Når fanen repræsenterer lokalgruppen, oppebærer fanebæreren kørepenge, svarende til statens høje takst.

§. 10 Vedtægter

Stk. 1
Disse vedtægter, samt vedtægter for Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB skal altid forefindes på 
lokomotivpersonalets briefingrum i Esbjerg. 

§. 11 Nedlæggelse / Flytning / Opløsning

Stk. 1
Gruppen kan kun nedlægges, flyttes eller opløses efter de bestemmelser, der er truffet af Lokomotivpersonalets 
Områdegruppe DSB´s bestyrelse.

Stk. 2
Medlemmerne kan intet krav gøre på lokalgruppens ejendele eller midler.
I tilfælde af opløsning overgår gruppens midler og ejendele til Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 
i Dansk Jernbaneforbund.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24-10-2001 

Disse vedtægter er gældende fra den 01. januar 2002.
Revideret på ordinær generalforsamling 29. 01. 2003.
Revideret på ordinær generalforsamling 28. 01. 2005 
Revideret på ordinær generalforsamling 27. 01. 2010
Revideret på ordinær generalforsamling 31. 01. 2012
Revideret på ordinær generalforsamling 29. 01. 2013  

Dirigent Referent.

Peter Kanstrup                            Per B. Baden
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