
Vedtægter for Lokalgruppe Tinglev
Dansk Jernbaneforbund

1.  Gruppen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk. 1
Som medlem af lokalgruppe Tinglev optages personer, der henføres til Områdegruppe DSB 
Lokomotivpersonale, lokalgruppe Tinglev. (jf. love og vedtægter for Dansk Jernbaneforbund)

2.  Formål
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Gruppens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder faglige og økonomiske, såvel 
lokalt som på landsplan.

3.  Medlemmernes pligter og rettigheder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at alle medlemmer overholder gruppens, afdelingens, 
samt forbundets love.

Når et medlem skifter bopæl, skal det omgående meddeles gruppens bestyrelse.

Stk.  2
Medlemmerne bør hver især, i fælles interesse, virke for gruppens tarv og anseelse, og give 
bestyrelsen underretning om “ideer” og iagttagelser, der er af betydning for gruppen.

Stk.  3
Ingen medlemmer må arbejde på ringere betingelse end de vilkår der er fastsat i gældende aftaler 
for lokomotivpersonalet.

Stk.  4
Henvendelser af organisationsmæssige art til områdegruppen, må kun ske af eller gennem 
lokalgruppebestyrelsen.                                         

Fører en henvendelse til lokalgruppebestyrelsen ikke til det ønskede resultat, skal denne, såfremt det 
ønskes, oversende områdegruppe sagen til videre behandling.

        



4.  Gruppens myndighed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk. 1
Generalforsamlingen er gruppens højeste myndighed.

Stk.  2
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når ¼ af medlemmerne er fremmødt.

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Stk.  3
Der kan på generalforsamlingen ikke træffes beslutninger der er i uoverensstemmelse med 
forbundets og områdegruppens vedtægter og love.

Stk. 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første uge i februar måned.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud ved opslag på tjenestestedet i Tinglev.

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen afholdes.

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmerne ved opslag 
på fremføringsdepot Tinglev senest 5 dage før, at generalforsamlingen afholdes.

Stk.  6
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder 
det påkrævet, eller når 2/3 af medlemmerne ved motiveret skrivelse anmoder herom.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 12 dage efter modtagelse af 
anmodning herom.

Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ved opslag, med angivelse af dagsorden, senest 8 
dage forud.

Stk.  7
Referenten udfærdiger referat / protokol efter generalforsamlingen. Denne underskrives af referent, 
formand og dirigent.

5. Afstemning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Stk.  1
Ved afstemning gælder almindeligt flertal.  (flest stemmer)

Afstemning alene ved akklamation er ikke tilladt.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af afgivne stemmer, for at være vedtaget.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et enkelt medlem ønsker dette.

Ethvert personvalg med flere kandidater, skal foregå ved skriftlig afstemning.

Stk.  2
Er der mere end en kandidat til formandsposten, afholdes der dog urafstemning.

Generalforsamlingen indstiller, efter afstemning, 2 kandidater til urafstemningen.
Der stemmes efter udelukkelsesmetode.
(Færrest stemmer udgår, derefter ny afstemningsrunde)

Ved urafstemning vælges formanden ved simpelt absolut flertal. (Mere end halvdelen af de afgivne 
stemmer)

Har ingen af kandidaterne opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny 
urafstemning.

6.  Gruppens bestyrelse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Bestyrelsen består af:  Formand,

   Næstformand, 
 Kasserer

Samt eventuelt øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen planlægges og 
fordeles.

Stk. 2
Formand vælges i lige år.
Kassereren vælges i ulige år. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med halvdelen eller mere i ulige år og resten i lige år.

Stk.  3
Endvidere vælges : 1  bestyrelsessuppleant, hvert år  

2  bilagskontrollanter,  1 hvert år
1  bilagskontrollant suppleant, hvert år
1  fanebærer, hvert år
2  turgruppemedlemmer, 1 hvert år

Stk.  4
Hvis der efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, ikke er valgt en bestyrelse, fungerer 
den afgående bestyrelse som forretningsbestyrelse.  Denne varetager LPO´s interesser, indtil en ny 



er valgt.

Stk.  5
Ved alle møder og henvendelser repræsenterer formanden eller dennes stedfortræder gruppen.

Stk.  6
Formanden er selvskrevet som deltager på DJ´s kongres og LPO`s tillidsmandsmøder, samt 
områdegruppebestyrelsesmøder.
                                                     
Evt. øvrige repræsentanter til kongresser, tillidsmandsmøder og øvrige møder, findes i gruppens 
bestyrelse.

7.  Medlemsmøder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stk.  1
Medlemsmøder indvarsles mindst 8 dage forud ved opslag på depotet Tinglev.

I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel.

8. Regnskab
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stk.  1
Kassereren fører under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen, regnskab over gruppens 
indtægter og udgifter

Stk.  2
Større bevillinger skal godkendes af generalforsamlingen

Stk.  3
På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren det af bilagskontrollanterne og 
lokalgruppebestyrelsen underskrevne regnskab, for det forløbne år.

Gruppens regnskab offentliggøres senest 5 dage før den ordinære generalforsamling.

Gruppens godkendte regnskab skal være tilsendt Områdegruppen senest den 10. februar hvert år.

Stk.  4
De valgte bilagskontrollanter har pligt til sammen med kassereren, at kontrollere regnskabet.

Endvidere har de pligt til at over for bestyrelsen, eventuelt generalforsamlingen, skriftligt at 
fremføre en eventuel kritisk indsigelse om regnskabsførelsen.

Stk.  5
Gruppens udgifter, der ikke er omfattet af §8 stk2, er den samlede bestyrelses ansvar.

9.  Arbejdsmiljørepræsentanten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Arbejdsmiljørepræsentanten vælges efter sikkerhedsorganisationens regler.



Stk.  2
Arbejdsmiljørepræsentanten aflægger beretning på den ordinære generalforsamling.

Stk.  3
Arbejdsmiljørepræsentanten kan, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, deltage på gruppens 
bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

10. Ture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stk.  1
Helbredsramte lokomotivfører skal have fortrinsret til en evt. terminaltur gældende fra et turvalg.

Det skal ligledes tilstræbes at kolleger, som i en kortere periode ikke kan udføre strækningstjeneste 
( f.eks. graviditet eller efter en større operation) kan komme i en evt. terminaltur straks.

Stk.  2
Gruppens bestyrelse foranlediger afstemningslister fremlagt på skrivestuen på depotet i Tinglev.

Et turvalg skal vare minimum 8 dage.

11.  Ferie
--------------------------------------------------------------------------------

Stk.  1
LPO Lokalgruppe Tinglev varetager ferieadministrationen, udpeger evt. en ferieadministrator.

Stk.  2
Bestyrelsen og ferieadministratoren udarbejder hhv. indgår i fællesskab aftaler vedr. ferienorm mm.

Bestyrelsen og ferieadministrator sørger for at ferieregler altid er tilgængelige for medlemmerne.

12.  Repræsentation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Bestyrelsen er ansvarlig for, at lokomotiv mændene repræsenteres værdigt ved højtidelige 
lejligheder.



Stk.  2
Ved medlemmernes bryllup eller jubilæum/ afsked ydes der for maks. 700,-kr.
Ved medlemmernes runde fødselsdage ydes der for maks. 500,-kr.

I øvrigt efter bestyrelsens skøn.

Stk.  3
Ved medlemmers, og andre med tilknytning til lokomotiv personalet i Tinglev, hospitalsophold eller 
langvarig sygdom, ydes der efter bestyrelsens skøn.

Stk.  4
Der gives kranse og buketter efter følgende retningslinier

a) Krans med bånd til medlemmer
b) Bårebuket med bånd til medlemmers hustru/samlever og hjemmeboende børn.
c) Bårebuket med bånd til pensioneret lokomotivmænd, der er afgået fra gruppen.
d) i øvrigt efter bestyrelsens skøn.

13.  Fane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stk.  1
Fanerne holdes forsikret og opbevares i faneskabet.

Pudsning og eftersyn foretages af fanebærer.

Gruppens kasse afholder udgifter i forbindelse med fanen, når denne repræsenterer gruppen.

Stk.  2
Fanen repræsenterer kun efter opfordring ved følgende :

a) Til alle i tjeneste forulykkede lokomotivmænd ved DSB.
b) Til alle medlemmer af gruppen, uanset hvor i landet begravelsen finder sted.
c) Til alle pensionerede lokomotivmænd der er afgået ved gruppen, ved begravelse i Sønderjylland.
d) I øvrigt efter bestyrelsens skøn.

14.  Vedtægterne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stk.  1
Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlinger, og kun såfremt minimum ¼ af 
medlemmerne er fremmødt.



Stk.  2
Disse vedtægter skal altid forefindes på gruppens kontor.

Stk.  3
Hvert medlem har krav på et personligt eksemplar.

15.  Nedlæggelse/Flytning/Opløsning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stk.  1
Gruppen kan kun nedlægges, flyttes eller opløses efter de bestemmelser, der til enhver tid bliver 
truffet af LPO`s  områdegruppebestyrelse

Stk.  2
I tilfælde af opløsning overgår gruppens ejendele og midler til områdegruppen.                                                                              
Medlemmerne kan intet krav gøre på gruppens ejendele eller midler.

Således vedtaget på Ordinær generalforsamling for lokalgruppe Tinglev d. 02.02.12 

Lokalgruppeformand Dirigent

_________________ __________________
Errol V Vestergaard                                                       Finn Orbesen
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