Vedtægter for
Lokalgruppen Næstved
§ 1. Gruppen.
Stk. 1.
Lokalgruppens navn er Lokalgruppen Næstved.
Stk. 2.
Lokomotivpersonale som er stationeret på Næstved maskindepot og som er
medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, udgør Lokalgruppe Næstved.

§ 2. Medlemmers rettigheder og pligter.
Stk. 1.
Det er et hvert medlems pligt at overholde lokalgruppens og områdegruppens
vedtægter samt forbundets love, samt de af gruppen indgåede aftaler.
Stk. 2.
Hvert medlem har krav på et eksemplar af gruppens vedtægter.
Stk. 3.
Et hvert medlem har pligt til at meddele bopælsændringer til
gruppebestyrelsen.

§ 3. Opslag og lister.
Stk. 1.
Ingen opslag må anbringes på Lokalgruppens opslagstavler, uden at
gruppebestyrelsen først har godkendt opslagene.

§ 4. Gruppens myndighed.
Stk. 1
Generalforsamlingen er gruppens højeste myndighed og når den er lovlig
indkaldt i henhold til nuværende vedtægter, beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, den 4. fredag i januar måned.
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Stk. 2
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 28 dages varsel, med
angivelse af tidspunkt og sted,
Ved opslag på maskindepot Næstved.
Dagsorden bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.
Dagsordenen skal mindst indeholde.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af protokol.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
6. Regnskab.
7. Godkendelse af regnskab.
8. Indkommende forslag.
9. Valg.
10. Eventuelt.
Forslag de ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være
bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen foranlediger at indkommende forslag, samt forslag fra bestyrelsen
offentliggøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, ved
fremlæggelse på opholdsstuen på maskindepot Næstved.
På den ordinære generalforsamling aflægger Lokalgruppeformanden beretning
om gruppens virksomhed, siden sidste ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der er i strid med forbundets
eller afdelingens love.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det
påkrævet, eller 1/3 af medlemmerne ved motiveret skrivelse anmoder herom.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel,
med angivelse af tid og sted,
ved opslag på maskindepot Næstved.
Dagsordenen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.
Stk. 4
Over hver generalforsamling fører sekretæren protokol, som underskrives af
dirigenten.
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Efter renskrivning fremlægges protokollen til gennemsyn på medlemmernes
opholdsstue i Næstved. Protokollen godkendes på førstkommende ordinære
generalforsamling.
Såfremt generalforsamlinger og medlemsmøder optages på lydbånd, må disse
optagelser kun anvendes som hjælpemiddel for gruppesekretæren ved
udfærdigelse af protokoller og ved godkendelse af disse.
Optagelserne opbevares af gruppesekretæren og skal tilintetgøres efter
godkendelse af protokollen.
Optagelserne må ikke anvendes i andet øjemed.
Kun lokalgruppeformanden og sekretæren må aflytte båndene.
Hvis et medlem mener sig forkert citeret i protokollen, kan vedkommende
kræve, at gennemlytte den passage på båndene som omhandler klagen.

§ 5. Afstemning.
Stk. 1
Ved afstemning gælder simpelt flertal.
Vedtægtsændringer kræver dog et kvalificeret flertal, hvor mindst 2/3 af de
afgivne stemmer tilslutter sig forslaget for at være vedtaget.
Skriftlig afstemning eller urafstemning skal finde sted, når mindst ¼ af
forsamlingen tilslutter sig forslag herom.
Dog skal der altid foretages urafstemning, såfremt der er mere end en
kandidat til Lokalgruppeformandsposten. Denne urafstemning skal være
afsluttet senest 14 dage efter generalforsamlingen. Såfremt der stadig er
stemmelighed indkaldes umiddelbart efter urafstemningen til ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2
I tilfælde af stemmelighed ved personvalg til andre tillidsposter end
Lokalgruppeformands posten foretages omvalg. Er der efter omvalget stadig
stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 3
I andre tilfælde af stemmelighed end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte vedrørende
personvalg, bortfalder sagen og ny afstemning kan kun finde sted på lovligt
indkaldt generalforsamling.

§ 6. Gruppens bestyrelse.
Stk. 1
Bestyrelsen består af: Lokalgruppeformand, Kasser, samt et
bestyrelsesmedlem.
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Lokalgruppeformanden og en bilagskontrollant vælges i lige år. Kasser, et
bestyrelsesmedlem, samt en bilagskontrollant vælges i ulige år. Samtlige
vælges for en 2- års periode.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med næstformand og sekretær.
Stk. 3
På generalforsamlingen vælges endvidere for en 1-årig periode:
1. Første bestyrelsesmedlemssuppleant.
2. Anden bestyrelsesmedlemssuppleant.
3. 1 Bilagskontrollant suppleant.
4. 1 Fanebærer.
Stk. 4
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst en gang i
kvartalet, bestyrelsen nedsætter selv arbejdsgrupper/udvalg.
Stk. 5
Hvis der efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, ikke er fundet
en bestyrelse, fungerer den afgående bestyrelse som forretningsbestyrelse, og
varetager Lokalgruppe Næstveds interesser, indtil en ny bestyrelse er valgt.

§ 7. Møder og forhandlinger.
Stk. 1
Ved alle gruppemøder, forhandlinger og henvendelser repræsenter formanden
eller dennes stedfortræder gruppen.
Turudvalg Næstved varetager gruppens interesser ved turforhandlinger.

§ 8. Medlemsmøder.
Stk. 1
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde, når den skønner det er påkrævet.
Møder indkaldes med mindst 10 dages varsel. Emnet for mødet bekendtgøres
samtidig med indkaldelsen. Hvis situationen kræver det, kan der indkaldes
med kortere varsel.

§ 9. Regnskab.
Stk. 1
Kassereren fører under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen
regnskab over gruppens indtægter og udgifter. På den ordinære
generalforsamling forlægger kassereren regnskabet for det forløbne år i
underskrevet stand.
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Stk. 2
Gruppens penge indsættes på navn i bank eller sparekasse.
Stk. 3
Gruppens regnskab offentliggøres senest 8 dage før den ordinære
generalforsamling.
Stk. 4
Kassereren betaler de regninger m.m., som der er taget beslutning om i
gruppens bestyrelse.
Stk. 5
Gruppens kasse afholder udgifter i forbindelse med fanen, når denne
repræsenter gruppen.
Stk. 6
Gruppens kasse afholder udgifter i forbindelse med sorg eller glæde, når det
drejer sig om medlemmer. I andre tilfælde træffer bestyrelsen beslutning om
nævnte.
Stk. 7
De valgte bilagskontrollanter har pligt til, sammen med kassereren at
gennemgå regnskabet. Endvidere har de pligt til overfor bestyrelsen, eventuelt
generalforsamlingen, at fremføre en eventuel kritisk indsigelse om
regnskabsførelse.
Stk. 8
Ved svigagtige forhold fra kassererens side skal bestyrelsen straks afsætte
vedkommende, og indkalde til generalforsamling.

§ 10. Arbejdsmiljørepræsentanten.
Stk. 1
Arbejdsmiljørepræsentanten kan indkaldes efter behov til at deltage på
gruppens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Stk. 2
Arbejdsmiljørepræsentanten kan aflægge beretning på den ordinære
generalforsamling.
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§ 11. Turudvalg.
Stk. 1
Lokalt turudvalg Næstved består af 3 medlemmer. Lokalgruppeformanden er
selvskreven Formand for turudvalget.
Stk. 2
Turudvalget skal forsøge at sammensætte ture ud fra de ønsker, som
medlemmerne fremsætter. Turudvalget har fuld kompetence til at udarbejde og
forhandle ture. Turudvalgets arbejde forudsættes at foregå i enighed. Alle
beslutninger skal gå gennem formanden for turudvalget eller dennes
stedfortræder. I tilfælde af formandens / stedfortræders fravær, kan de øvrige
medlemmer af turudvalget tage beslutninger af mindre karakter.
Stk. 3
2 turudvalgsmedlemmer vælges af medlemmer stationeret i Næstved.
25. november er sidste frist for at tilmelde sig som kandidat til turudvalget.
Dette skal ske skriftlig til bestyrelsen.
Stk. 4
Valget starter 1. december og slutter den 3. Fredag i december klokken 10.
Valget foregå ved udleveret stemmeseddel og kuvert lagt i hvert medlems
dueslag.
Stemmeseddel skal indeholde navne på de kandidater der er til turudvaget.
Der kan maksimalt stemmes på to kandidater.
Kuvert med stemmeseddel lægges i foreningens postkasse
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de kandidater der har lige
mange stemmer. Omvalget afsluttes den 14. januar.
Resultatet af valget offentliggøres på den ordinære generalforsamling.

§ 12. Ferie
Lokalgruppen Næstved kan tilrette ferievalgsregler så de passer til de
ferieaftaler der bliver indgået.

§ 13. Vedtægterne.
Stk. 1
Disse vedtægter skal altid forefindes på maskindepot Næstved.
Stk. 2
Vedtægterne omhandler foruden de nævnte paragraffer, også regler for
fanebæreren og ferieregler.
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§ 14. Kongres og Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB´s
Generalforsamling.
Stk. 1
Formanden er selvskrevet som deltager på Dansk Jernbaneforbunds kongres,
og Lokomotivpersonalets Områdegruppe Generalforsamling, samt bestyrelsesmøder i
Områdegruppen.
Stk. 2
Øvrige repræsentanter til kongresser og Lokomotivpersonalets Områdegruppe
Generalforsamling, samt formandsmøder vælges af Lokalgruppe Næstveds
bestyrelse.

§ 15. Nedlæggelse / flytning / opløsning.
Stk. 1
Gruppen kan kun nedlægges, flyttes eller opløses efter de bestemmelser, der
til enhver tid bliver truffet af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB.
Stk. 2
Medlemmerne kan intet krav gøre på gruppens ejendele eller midler.
I tilfælde af opløsning overgår gruppens ejendele og midler til
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB i Dansk Jernbaneforbund.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Næstved
den 25. januar 2013
Sekretær

Dirigent

______________

______________

Lars Hansen

Carsten T Knudsen
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