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Nuværende ordlyd: 
§ 6. Ordinær generalforsamling  

 
 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt 
inden udgangen af første kvartal 
I de år, hvor HK Trafik & Jernbane afholder ordinært 
delegeretmøde, afholdes generalforsamlingen før 
delegeretmødet.   
Der indkaldes til ordinær generalforsamling via Trafik 
& Jernbanes hjemmeside eller E- Mail med mindst 8 
ugers varsel.   
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indvarslet, uanset de fremmødtes antal.  
 

 
 
 
Åbning af møde  

1. Kontrol af deltagernes adgangsgivende 
tilhørsforhold til kredsen.  

2. Valg af dirigent(er) og sekretær(er)  

3. Valg af stemmetællere  

4. Vedtagelse af generalforsamlingens 
forretningsorden  

5. Vedtagelse af generalforsamlingens 
dagsorden  

6. Beretning om kredsens virksomhed  

7. Regnskab over den forløbne periode  

8. Fremlæggelse af budget for det indeværende 
år.  

9. Indkomne forslag(herunder evt. 
vedtægtsændringer)  

10. Valg af kredsformand og kredsnæstformand 
jf. § 9  

11. Valg af Kasserer jf. § 10  

12. Valg af to bilagskontrollanter og to 
bilagskontrollantsuppleanter (ulige år) jf. § 10  

  

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være 
kredsbestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødets 
afholdelse.  
Forslagene skal offentliggøres via E- Mail senest 3 uger 
før mødets afholdelse.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Foreslås ændret til følgende tekst: 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt 
inden udgangen af første kvartal. 
I de år, hvor HK Trafik & Jernbane afholder ordinært 
delegeretmøde, afholdes generalforsamlingen før 
delegeretmødet.   
Der indkaldes til ordinær generalforsamling via Trafik 
& Jernbanes hjemmeside og E- Mail med mindst 6 
ugers varsel.  
Bestyrelsens forslag, herunder eventuelle forslag til 
vedtægtsændringer udsendes sammen med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indvarslet, uanset antallet af fremmødte.  
 
Åbning af møde  

1. Kontrol af deltagernes adgangsgivende 
tilhørsforhold til kredsen.  

2. Valg af dirigent(er) og sekretær(er)  

3. Valg af stemmetællere  

4. Vedtagelse af generalforsamlingens 
forretningsorden  

5. Vedtagelse af generalforsamlingens 
dagsorden  

6. Beretning om kredsens virksomhed  

7. Regnskab over den forløbne periode  

8. Fremlæggelse af budget for det indeværende 
år.  

9. Indkomne forslag(herunder evt. 
vedtægtsændringer)  

10. Valg af kredsformand og kredsnæstformand 
jf. § 9  

11. Valg af Kasserer jf. § 10  

12. Valg af to bilagskontrollanter og to 
bilagskontrollantsuppleanter (ulige år) jf. § 10  

  

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være 
kredsbestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødets 
afholdelse.  
Forslagene skal offentliggøres via E- Mail senest 3 uger 
før mødets afholdelse.  
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Nuværende ordlyd: 
§ 8. Kredsbestyrelsen  

Kredsbestyrelsen består af kredsformanden og 
kredsnæstformanden samt repræsentation for hvert 
af de i bilag 1. nævnte områder.  
Kredsbestyrelsen er bemyndiget til at foretage 
redaktionelle ændringer i forbindelse med 
virksomhedsrelationerne. Ændringerne meddeles på 
efterfølgende ordinær generalforsamling    
Én tillidsvalgt fra lokalbanerne vælges som 
fællestillidsmand for denne gruppe.  
Kredsbestyrelsen fastsætter sin egen 
forretningsorden.  
Formanden indkalder til et konstituerende 
kredsbestyrelsesmøde snarest efter general-
forsamlingen, dog senest efter 14 dage.   
På dette møde foretages valg til HK Trafik & Jernbanes 
bestyrelse samt valg- af delegerede af og blandt 
kredsbestyrelsens medlemmer.  
Kredsbestyrelsen leder kredsen i overensstemmelse 
med Lov for HK Trafik & Jernbane, kredsens vedtægt 
og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.  
Kredsbestyrelsesmøder afholdes efter behov eller når 
kredsformanden finder det nødvendigt, eller når 
mindst halvdelen af kredsbestyrelsen kræver det.  
Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af kredsbestyrelsen samt kredsformand eller 
kredsnæstformand er til stede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreslås ændret til følgende tekst: 
 
Kredsbestyrelsen består af kredsformanden og 
kredsnæstformanden samt repræsentation for hvert 
af de i bilag 1. nævnte områder.  
Kredsbestyrelsen er bemyndiget til at foretage 
redaktionelle ændringer i forbindelse med 
virksomhedsrelationerne. Ændringerne meddeles på 
efterfølgende ordinær generalforsamling    
Én tillidsvalgt fra lokalbanerne vælges som 
fællestillidsmand for denne gruppe.  
Kredsbestyrelsen fastsætter sin egen 
forretningsorden.  
Formanden indkalder til et konstituerende 
kredsbestyrelsesmøde snarest og senest 14 dage efter 
generalforsamlingen. 
På dette 1. møde foretages der blandt kredsbestyrel-
sens medlemmer valg til HK Trafik & Jernbanes 
Branchebestyrelse og valg af delegerede. 
Kredsbestyrelsen leder kredsen i overensstemmelse 
med Lov for HK Trafik & Jernbane, kredsens vedtægt 
og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.  
Kredsbestyrelsesmøder afholdes efter behov eller når 
kredsformanden finder det nødvendigt, eller når 
mindst halvdelen af kredsbestyrelsen kræver det.  
Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af kredsbestyrelsen samt kredsformand eller 
kredsnæstformand er til stede.  

 


