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Strategi og visioner. 
 
 

Vedtaget den: 15 marts 2022 

 

Afsnit 1. Tur-gruppen 
 
1.1 Der ønskes indført enkeltstående rådigheder i tur. Det kunne f.eks være  

 

• 04,30 til 12,30 (mulighed for forlængelse til 14,30)  

• 14,30 til 22,30 (mulighed for forlængelse til 22,30) 
 

Hvis de bliver lavet mandag til fredag ville det genere 10 ekstra vagter og dermed 2 mand 
mere i tur. 

1.2 Kørsel i 4 ugers planen (bilag 1 til aftale 2019 om turplanlægning i højtiderne)  

• Lokomotivførerne i tur forbliver i deres normale kørselsmønster for turen  

• Lokomotivførerne i reserven forbliver i deres ønsker og kørsel for året  

• Ovenstående er kun så vidt det er muligt, i forhold til vagter og lokomotivfører til 
rådighed. 
 
 

Afsnit 2. Informationsplatforme og sociale medier 
 
Lokalgruppens brug af informationsplatforme og sociale medier. 
 
2.1 Lokalgruppen benytter platformen www.lpoarriva.dk, hvor gældende bestemmelser og 
referater, samt lokalinfo kan findes.  
 
2.2 Lokalgruppen benytter i begrænset omfang facebook, da alle medlemmer ikke er med 
på facebook.  
 
2.3 Møde Referater og indkaldelser til generalforsamlinger sendes på medlemmernes 
arbejdsmail. 
 
2.4 Lokalgruppeformanden udsender lokalinfo en gang i kvartalet i forbindelse med 
bestyrelsesmøderne. Disse sendes på medlemmerns arbejdsmail og lægges på 
lpoarriva.dk 
 
 
 

http://www.lpoarriva.dk/
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Afsnit 3. Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen afholdes efter foreningens gældende vedtægter.  
 
3.1 Dato for afholdelse af generalforsamling koordineres så vidt muligt med LPO DSB 
Odense, derefter afholdes generalforsamlingen med fælles spisning efter endte 
generalforsamlinger.  
 
3.2 Deltagelse og efterfølgende spisning tilbydes medlemmer uden egenbetaling.  
 
 

Afsnit 4. Tillidsmands mødet 
 
Områdegruppens øverste myndighed er tillidsmandsmødet, som afholdes hvert 2. år i april 
måned (i de år der afholdes ordinær kongres) og indkaldes med 4 ugers varsel. 
 
Lokalgruppen skal arbejde på forslag vedr.  
 
4.1 Der stilles forslag om at folk i reserven senest kan gå hjem til midnat, når der dagen 
efter er søgt og bevilliget en feriedag. Feriedagen er varslet mindst 13 dage i forvejen, 
altså længe inden at vagterne er planlagt. Det burde være muligt at undgå at få en vagt 
der slutter i det kalenderdøgn man har søgt ferie. 
 
 

Afsnit 5. Lokalaftaler 
 
5.1 Lokalgruppen skal arbejde for følgende forbedringer af lokalaftalerne. Disse 
ændringsforslag bliver dog kun fremsat i forbindelse med forhandlinger af Lokalaftaler. 
 
Bilag kan ses ved henvendelse til lokalgruppen. 
 
Afsnit 6. Pensionistforeningen for lokomotivpersonalet Odense/Nyborg  

6.1 For støtte til vores pensionistforening ydes et årligt tilskud på 40 kr pr medlem i LKF-
Odense målt 1.januar hvert år.  

6.2Tilskuddet udbetales i januar til årets udgifter for pensionistforeningen.  

6.3 Endvidere kan man jævnfør pensionistforeningens vedtagelser lade sig gøre at blive 
passivt medlem af pensionistforeningen inden man går på pension. Det kan man ved at 
indbetale 100 kr til foreningen, og så giver det mulighed for at deltage i foreningens 
julefrokost på samme vilkår som øvrige medlemmer af pensionistforeningen. 
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Afsnit 7. Aktivitetsudvalg.  
 
6.1 Aktivitetsudvalgets formål er at skabe sociale aktiviteter for depotet på tværs af alle 
jobfunktioner på depotet.  
 
6.2 aktivitetsudvalgets sammensætning udgøres af en lokomotivfører og en ksm.  
 
6.3 Lokalgruppen har ansvar for at der bliver valgt medlemmer til aktivitetsudvalget, men 
behøver ikke deltage i selve udvalget. 
 
6.4 Aktivitetsudvalget arbejder for arrangementer på tværs af forskellige faggrupper, og 
derfor gives der ikke tilskud fra lokalgruppen til aktiviteter.  
 


