Vedtægter for
DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup
Under Områdegruppen DB Schenker
Og Dansk Jernbaneforbund

§ 1. Lokal gruppen
Stk. 1
Lokomotivførere, rangerførere, eller andre i hermed beslægtet stilling,
Der er stationeret på Sjælland, Lolland-Falster, og som er medlem af Dansk Jernbaneforbund og
ansat i/ udlånt til DB Schenker Rail
Scandinavia A/S, udgør DB Schenker Lokalgruppe Høje Taastrup.

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

§ 3. Medlemmernes rettigheder og pligter.
Stk. 1.
Det er ethvert medlems pligt, at medvirke til, at alle medlemmerne overholder Lokalgruppen,
Områdegruppen samt Dansk Jernbaneforbunds love
Når et medlem skifter bopæl, skal det meddeles gruppebestyrelsen.
Stk. 2
Medlemmerne bør hver især, i fælles interesse, virke for Lokalgruppens tarv og anseelse, og give
Lokalgruppens bestyrelse underretning om ”ideer” og iagttagelser, der er af betydning for
Lokalgruppen.

Stk. 3
Henvendelser af organisationsmæssige art til Områdegruppen DB Schenker, eller Dansk
Jernbaneforbund må kun ske af eller gennem gruppebestyrelsen.
Fører en henvendelse til Lokalgruppens bestyrelse ikke til det ønskede resultat, skal denne,
såfremt det ønskes, videresendes til landsgruppe bestyrelsen til yderligere behandling

§ 4. Lokalgruppens myndighed.
Stk. 1
Generalforsamlingen er lokalgruppens højeste myndighed.
Stk. 2
Der kan på generalforsamlingen ikke træffes beslutninger der er i uoverensstemmelser med
Områdegruppen DB Schenker og Dansk Jernbaneforbunds love.
Stak. 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
Gruppebestyrelsen indkalder til generalforsamlingen, mindst 14 dage forud ved opslag.
Pensioneret lkf. I DB Schenker lokalgruppe Høje Taastrup kan deltage, dog uden stemmeret.
Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være gruppeformanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingen afholdes. Gruppebestyrelsen fremlægger indkommende forslag
til gennemsyn senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk.5
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når gruppeformanden, eller et flertal af
gruppebestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne ved motiveret skrivelse,
anmoder herom.
Gruppebestyrelsen indkalder ved opslag med dagsorden, til ekstraordinær generalforsamling
senest 30 dage efter anmodningen.

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

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af afgivne stemmer, for at være vedtaget.
Stk. 2
Er der mere end en kandidat til gruppeformands posten, afholdes der urafstemning.
Der stemmes på generalforsamlingen efter udelukkelsesmetoden, indtil der på denne er fundet 2
kandidater, som herefter sendes til urafstemning.
(Færrest stemmer udgår, derefter ny afstemningsrunde)
Ved urafstemning vælges gruppeformanden med flest opnåede, gyldige afgivne stemmer
-

Urafstemningen skal vare 7 dage og senest være afsluttet 14 dage efter generalforsamlingen

§ 6. Gruppebestyrelsen
Stk. 1
Gruppebestyrelsen består af:

Gruppeformand
Gruppenæstformand/Kasserer
Sekretær

Gruppebestyrelsen udarbejder en forretningsorden, efter hvilken arbejdet i gruppebestyrelsen
Planlægges og fordeles.
Stk.2
Valgterminer:
Gruppeformanden

= lige år

Gruppenæstformand/Kasserer

= ulige år

Sekretær

= lige år

Stk.3
Endvidere vælges:

1 bestyrelsessuppleant hvert år (1 årlig valgperiode)
2 bilagskontrollanter 1 hvert år (2 årlig valgperiode)
1 bilagskontrollant suppleant hvert år (1 årlig valgperiode)

Stk. 4
Hvis der efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke er valgt en bestyrelse, fungerer
den afgående bestyrelse som forretningsbestyrelse. Denne varetager gruppens interesser, indtil
en ny er valgt.
Stk. 5
Ved alle møder og henvendelser, repræsenterer gruppeformanden eller næstformanden gruppen.
Stk. 6
Gruppeformanden er selvskrevet som medlem af områdegruppen LPO DB Schenker bestyrelsen.
Ved fravær deltager næstformanden.

§ 7. Regnskab
Stk.1
Gruppekassereren fører under ansvar overfor gruppebestyrelsen og generalforsamlingen,
regnskab over gruppens indtægter og udgifter.
Stk2.
På den ordinære generalforsamling, foreligger gruppekassereren regnskabet for det forløbne år i
revideret og underskrevet stand.
Gruppens reviderede regnskab offentliggøres senest, 5 dage før den ordinære generalforsamling.

Gruppens reviderede regnskab skal være tilsendt områdegruppen DB Schenker bestyrelsen, senest
10. februar hvert år.
Stk. 3
De valgte bilagskontrollanter har pligt til sammen med kassereren, at revidere regnskabet.
Endvidere har de pligt til, overfor gruppebestyrelsen, og generalforsamlingen, skriftlig at fremføre
en eventuel kritisk indsigelse om regnskabsførelsen.

§ 8. Repræsentation
Stk. 1
Gruppebestyrelsen er ansvarlig for, at gruppens medlemmer repræsenteres værdigt ved
højtidelige lejligheder, langvarig sygdom mm, idet omfang bestyrelsen er bekendt hermed
Stk.2
Nedsættelse af udvalg på 2-3 medlemmer til afholdelse af arrangementer for LPO DB Schenker
Høje Taastrups Lkf. Dertil kan der søges om tilskud fra gruppekassen max. 2000,- pr. år

§ 9. Vedtægterne
Stk. 1
Vedtægtsændringerne kan kun foretages på generalforsamlinger.
Stk.2
Disse ændringer skal altid findes på gruppekontoret.
Stk. 3
Hvert medlem har krav på et personligt eksemplar.

§ 10. Nedlæggelse / Flytning / Opløsning
Stk. 1
Gruppen kan kun nedlægges, flyttes eller opløses efter de bestemmelser, der til enhver tid bliver
truffet af Områdegruppen DB Schenkers bestyrelse, Dansk Jernbaneforbunds love.
Stk. 2
Medlemmerne kan ikke gøre krav på gruppens ejendele eller midler.

Således vedtaget på DB Schenker lokal gruppens Høje Taastrup ekstraordinær generalforsamling
Dato 28.november 2011.
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