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Status efter Kongressen! 
 
Kongressen valgte ny forbundsledelse: 

  
Dansk Jernbaneforbunds 53. ordinære kongres er nu afsluttet. Det blev på alle 
måder en anderledes og særlig kongres. Ikke kun fordi der skulle vælges ny 
forbundsledelse, men også på grund af at store og væsentlige ændringer af 
forbundsloven skulle vedtages. 
 

Ny forbundsledelse: 
Henrik Horup blev valgt som ny forbundsformand. På næstformandsposten var der 
som bekendt et kampvalg de 102 delegerede skulle tage stilling til. Det lykkedes 
desværre ikke at få valgt vores kandidat Thomas Bryan Lund til ny næstformand. 
Preben S. Pedersen fra LPO DSB vandt med stemmerne 60 mod 40 og er dermed DJ’s 
nye næstformand. (Der var 2 blanke stemmer) 
Vi ønsker Både Henrik og Preben tillykke med valget.  
 

Nej til LPO Arrivas forslag: 
Vi havde som bekendt fremsendt et ændringsforslag til forbundsloven (§6), som gik 
ud på at sænke grænsen for hvor mange medlemmer en områdegruppe skal have for 
at være repræsenteret i hovedbestyrelsen. Med vores forslag ville grupper helt ned til 
70 medlemmer have en repræsentant. Den nedre grænse er i dag 95 medlemmer. 
Men på kongressen blev forslaget desværre nedstemt med stemmerne 61 Imod og 41 
For. 
 

Forud for afstemningen gik en lang debat om medlemsdemokrati. Vi arbejder på at 
bringe mere om denne og de øvrige debatter på vores hjemmeside. 
Selvom forslaget ikke blev til noget, så arbejder vi fortsat hårdt og målrettet videre på 
at sikre de små områdegruppers demokratiske rettigheder til også at være 
repræsenteret i hovedbestyrelsen. Dette kan eksempelvis gøres ved at man i 
hovedbestyrelsen giver dem mulighed for at gå sammen i valgforbund, sådan som vi 
kender det fra lokalbanerne. 
 

Økonomi: 
Forbundet skal skære omkostningerne ned for at få balance mellem indtægter og 
udgifter. Derfor var der flere lovforslag som bidrog til at bedre forbundets økonomi og 
som alle blev vedtaget. Blandt disse var et forslag som reducere tilskuddet til 
områdegrupperne med ca. 20 %. 
 

Der udsendes protokol fra Kongressen, hvor alle debatter og forslag kan læses. 
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