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 § 1 

Foreningens navn 

 

Foreningens navn er Trafikforbundet (TRF), Kreds 1 (K1) 

Foreningens hjemsted er København. 

 

 

     § 2 

Foreningens formål 

 

Foreningen skal varetage medlemmernes interesser ved at arbejde for: 

 

 de til enhver tid bedste løn og ansættelsesvilkår samt 

 

 at skabe og opretholde god trivsel, et godt miljø og gode arbejdsvilkår inden for 

kredsens område og inden for TRF’s givne rammer. 

 

 

 § 3 

Foreningens virksomhed. 

 

Foreningen varetager kredsens anliggender i henhold til TRF´s vedtægter og eventuelle 

bemyndigelser. 

 

Stk. 2. Sager der skal forhandles uden for egen styrelse overdrages til Hovedforeningen 

(TRF). 

 

Stk. 3. Foreningen kan anmode Hovedforeningen om at overtage sager inden for 

kredsforeningens område. 

 

Stk. 4. Foreningen kan optage andre opgaver og arbejde med andre sagsområder end de i § 

2 nævnte, såfremt dette ikke strider mod Hovedforeningens formål. Eventuelle 

udgifter dertil er Hovedforeningen uvedkommende. 

 

 

 § 4 

Foreningens medlemmer. 

 

Kredsforeningen omfatter medlemmer af hovedforeningen, der ifølge dennes vedtægter eller 

beslutninger er/eller vil blive henført til kreds 1. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan i samråd med Hovedforeningen beslutte at sammenlægge anden 

kreds - eller større dele af anden kreds - under TRF med Kreds 1, forudsat at: 

 

 en sådan sammenlægning sker i overensstemmelse med disse vedtægter 

 

 en sammenlægning sker på baggrund af den anden kreds’ reviderede regnskab, og 

opsparede midler i den kreds, der ønskes sammenlagt med Kreds 1, overføres til 

Kreds 1, i det forhold medlemmer overføres 

 

 en sådan sammenlægning ikke medfører nettoomkostninger for Kreds 1 
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Stk. 3. Såfremt en sammenlægning med anden kreds medfører udvidelse af foreningens 

samlede medlemsantal på mere end 25 %, skal bestyrelsen for Kreds 1 inden 7 dage 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. § 11, med henblik på valg af ny 

bestyrelse. 

 

Stk. 3.1 På en sådan ekstraordinær generalforsamling skal der gennemføres valg til alle poster 

i bestyrelsen i overensstemmelse med § 10 stk. 6. 

  

Stk. 3.2 Såfremt en sammenlægning med anden kreds medfører udvidelse af foreningens 

områder jf. stk. 4 skal bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at der gives 

mulighed for valg jf. § 8 stk. 3. 

 

Stk. 3.3 En ekstraordinær generalforsamling jf. stk. 3. skal desuden give mulighed for ændring 

i kredskontingentet, såfremt der er væsentlige forskelle mellem kredskontingent i 

Kreds 1 og den/de kreds(e) der sammenlægges med Kreds 1. 

 

Stk. 4. Kredsforeningen omfatter ansatte inden for de af TRF til enhver tid oplyste områder1. 

  

Stk. 5. Det tilstræbes, at der for alle fagområder udpeges en kontaktperson, der kan formidle 

informationer til/fra TRF og kredsen til alle medlemmer. 

 

 

 § 5 

Ind- og udmeldelse 

 

Ind- og udmeldelse sker i henhold til TRF´s vedtægter. 

 

 

 § 6 

 

Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse 

 

Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse sker i henhold til TRF´s vedtægter. 

 

Stk. 2. Såfremt et medlem åbenlyst modarbejder kredsforeningens formål og beslutninger, 

kan kredsbestyrelsen efter enstemmighed indstille til TRF´s hovedbestyrelse, at det 

pågældende medlem udelukkes. 

 

Stk. 3. Kravet til enstemmighed jf. stk. 2 omfatter ikke medlemmer af bestyrelsen, der er 

inhabile i sagen. 

 

 

 § 7 

Kontingent 

 

Kredskontingent fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter 

kontingentets opkrævningsform. 

 

 

                                                 
1 Efter en sammenlægning af kreds 1 og kreds 4 omfattende: Trafik- og Byggestyrelsen, Transportministeriets 
departement, Vejdirektoratet, Applus, Kystdirektoratet herunder havne og udlånte tjenestemænd, 
Havarikommissionen for civil luftfart og jernbane og færdselsstyrelsen, samt øvrige udlånte tjenestemænd. (Denne 
fodnote er ikke del af vedtægterne og kan løbende opdateres af bestyrelsen) 
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 § 8 

Bestyrelsens sammensætning 

 

Bestyrelsen består af formand og næstformand samt yderligere 3 faste medlemmer.  

 

Stk. 2. Valgperioden for faste medlemmer er 2 år. 

 

Stk. 2.1 Tillidsrepræsentanter, der repræsenterer mere end 1/5 af kredsforeningens 

medlemmer, skal i forbindelse med valg på en generalforsamling tildeles en plads 

blandt bestyrelsens faste medlemmer, hvis tillidsrepræsentanten ønsker det og ikke 

allerede er valgt som fast medlem af bestyrelsen. 

 

Stk. 2.2 Såfremt en tillidsrepræsentant – der er fast medlem af bestyrelsen og repræsenterer 

mere end 1/5 af kredsforeningens medlemmer - aftræder som tillidsrepræsentant 

inden for en valgperiode, skal overdrage sin bestyrelsespost til den nye 

tillidsrepræsentant, såfremt den nye tillidsrepræsentant ønsker det. 

 

Stk. 2.3 En nyvalgt tillidsrepræsentant, der jf. stk. 2.2 tilbydes en bestyrelsespost inden for en 

valgperiode, kan ikke kræve sin plads i bestyrelsen jf. stk. 2.2, hvis kravet gøres 

gældende efter tillidsrepræsentanten har haft mulighed for tildeling af denne plads jf. 

stk. 2.1. 

 

Stk. 2.4 Et nyt medlem, der indtræder i bestyrelsen på baggrund af stk. 2.2, kan ikke besætte 

formandsposten jf. § 13, og kan kun besætte næstformandsposten efter betingelserne 

i § 14. 

 

Stk. 3. For at bestyrelsen kan favne de mindre styrelser, kan generalforsamlingen vælge 

yderligere 3 medlemmer. Disse pladser skal besættes af kandidater, der 

repræsenterer mindre end 1/5 af kredsforeningens medlemmer. 

 

Stk. 3.1 Valg på en generalforsamling til pladserne jf. stk. 3 skal ske blandt kandidater, der er 

valgt som tillidsrepræsentant, hvis disse ikke allerede er valgt som faste medlemmer 

af bestyrelsen. Kan pladserne ikke besættes blandt valgte tillidsrepræsentanter, kan 

pladserne besættes af andre kandidater.  

 

Stk. 3.2 Såfremt der ikke opstilles kandidater til bestyrelsespladser jf. stk. 3, vil disse pladser 

ikke blive besat i valgperioden. 

 

Stk. 4. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer jf. stk. 3 er 1 år.  

 

Stk. 5. Snarest efter en ordinære generalforsamling, eller enhver anden generalforsamling 

der har givet anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning, sammenkalder 

formanden bestyrelsen til konstituerende møde. På dette møde vælges blandt 

bestyrelsen: 

 

 suppleant for næstformanden 

 medlemmer af HB, samt disses suppleanter 

 repræsentanter (og evt. suppleanter) til øvrige fora hvor kredsen skal repræsenteres 

 

 Desuden udpeger bestyrelsen kasserer for foreningen jf. § 15 
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      § 9 

Bestyrelsens virksomhed 

 

Bestyrelsen leder kredsforeningen i overensstemmelse med disse vedtægter samt de af 

generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen har indenfor disse begrænsninger den 

fulde myndighed til at handle på foreningens vegne, ligesom den har ansvaret for foreningens 

midler og disses anvendelse. 

Stk. 2.  Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer anmoder derom og samtidigt meddeler, hvilke sager der 

ønskes behandlet. Der skal dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. 

Stk. 3. Bestyrelsen, som ledes af formanden, er beslutningsdygtig når formanden og mindst 

½-delen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Er formanden fraværende, er 

bestyrelsen beslutningsdygtig når næstformanden og mindst 2/3 af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

Stk. 4. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende. Dog undtaget § 6 stk. 2. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan lade foretage urafstemning om vigtige spørgsmål, hvis afgørelse ikke 

kan opsættes til den ordinære generalforsamling. Jf. § 18. 

 

Stk. 6. Ved bestyrelsesmøder udarbejdes referat hvori det enkelte medlem kan forlange sine 

synspunkter indført, ledsaget af en kort motivering.  

 

Stk. 7. Referatet udsendes snarest efter hvert møde til bestyrelsens medlemmer, og et 

resumé af referater, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, skal fordeles til 

alle kredsens medlemmer. 

 

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der skal beskrive bestyrelsens 

administrationspraksis, fremgangsmåde for valg af tillidsrepræsentanter og evt. aftaler 

med kasserer hvis denne ikke er udpeget blandt bestyrelsens medlemmer.  

  

 Bestyrelsens forretningsorden skal på anmodning kunne forelægges 

generalforsamlingen til orientering. 

 

 

 § 10 

Generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen er kredsforeningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling 

skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

 

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af foreløbig dagsorden, det reviderede 

regnskab samt budget sker skriftligt til medlemmerne pr e-mail med mindst 4 ugers 

varsel. 

 

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

Stk. 4. Eventuelle forslag udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til medlemmerne. 



 

 
 

KREDS 1 

Vedtægter for TRF kreds 1 – pr. 30. marts 2016  Side 6 af 10 

 

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende 

punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Fremlæggelse af budget 

5.1 Fastsættelse af kredskontingent 

5.2 Fastsættelse af maximal udgiftsramme for udbetaling af udgiftsgodtgørelser til 

bestyrelsen 

5.3 Fastsættelse af maximal udgiftsgodtgørelse til kassereren 

6. Indkomne forslag 

7. Valg efter § 10, stk. 6  

8. Eventuelt 

 

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling foretages valg af: 

 

a. Kredsformand (ulige år) 

b. Næstformand (lige år) 

c. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år  

d.  1 bestyrelsesmedlem i lige år 

e.        3 bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 3  

f. 1 bestyrelsessuppleant  

g. 1 revisor 

h. 1 revisorsuppleant 

 

 

 § 11 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

 

 dette kræves i henhold til § 4 stk. 3, 

 eller 

 formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det,  

 eller  

 mindst 1/5 af kredsens medlemmer kræver det, og samtidig skriftligt meddeler 

bestyrelsen, hvilke sager der ønskes behandlet. 

 

stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de emner, som har givet 

anledning til indkaldelse. 

 

stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel med angivelse 

af dagsorden og afholdes senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse.  

 

Stk. 4. Eventuelle forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, skal 

udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til medlemmerne.  

 

 

 

 

 



 

 
 

KREDS 1 

Vedtægter for TRF kreds 1 – pr. 30. marts 2016  Side 7 af 10 

 § 12 

 

Generalforsamlingens virksomhed 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort i 

henhold til vedtægterne, og der foreligger forslag til en forretningsorden.  

 

Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en dirigent. Dirigenten foranlediger valg 

af referent, godkendelse af forretningsorden samt godkendelse af dagsorden. 

 

Stk. 3. Sager, der ikke vedrører vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, afgøres af 

generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. 

 

Stk. 4. Til vedtagelse af ændringer i eller ophævelse af foreningens vedtægter kræves, at 

forslaget opnår det jf. § 19 stk. 2 antal krævede stemmer for forslaget. 

 

Stk. 5. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre 1/3 af de fremmødte kræver 

skriftlig afstemning, eller dirigenten beslutter at skriftlig afstemning er påkrævet. 

 

Stk. 6. Forslag til vedtægtsændringer samt andre spørgsmål skal, såfremt et flertal af de 

fremmødte på generalforsamlingen kræver det, efter endt sagsbehandling, sendes til 

skriftlig afstemning blandt alle kredsforeningens medlemmer (urafstemning).  

  

Stk. 7. En på generalforsamling vedtaget urafstemning forestås af kredsforeningens revisor. 

Urafstemningen skal være afsluttet senest 6 uger efter generalforsamlingen. Jf. § 18. 

 

Stk. 8. Medlemmer kan på generalforsamlingen stemme for fraværende medlemmer når 

skriftlig fuldmagt er forevist og godkendes af dirigenten umiddelbart efter dennes 

valg. Et medlem kan højst stemme med 4 fuldmagter. 

 

Stk. 9. Over generalforsamlingens forhandlinger udarbejdes et referat. Referatet underskrives 

af dirigent, referent og formand. Referatet udsendes pr. e-mail til foreningens 

medlemmer, sammen med evt. reviderede vedtægter. 

 

 

 § 13 

Kredsformand 

 

Kredsformanden, eller næstformanden i kredsformandens fravær, repræsenterer foreningen 

udadtil og underskriver på dens vegne. 

 

Stk. 2. I større økonomiske anliggende tegnes foreningen af kredsformanden, eller 

næstformanden i kredsformandens fravær, sammen med mindst 2 øvrige faste 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 3. Såfremt formanden nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver ledigt i 

valgperioden, indtræder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende 

ordinære generalforsamling hvor ny formand vælges. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan dog beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 

henblik på valg af ny formand jf. § 11. 
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 § 14 

Næstformand 

 

Næstformanden indtræder i formandens sted under dennes forfald. 

 

Stk. 2. Såfremt næstformanden nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver 

ledigt i valgperioden, vælger bestyrelsen en ny næstformand blandt bestyrelsens faste 

medlemmer (jf. § 8). 

 

Stk. 3.  En næstformand valgt jf. stk. 2 kan ikke indtræde i formandens sted jf. § 13 stk. 3. I 

sådanne tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 

henblik på valg af ny bestyrelse. 

 

 

 § 15 

Kasserer 

 

Kassereren udpeges af bestyrelsen.  

 

Stk. 2. Kassereren kan udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, eller blandt 

kredsforeningens øvrige medlemmer. Formanden, næstformanden og foreningens 

revisor kan ikke udpeges som kasserer. 

 

Stk. 3. Kassereren varetager kredsforeningens kasseforretninger og fører de fornødne 

regnskaber. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen giver kasseren fuldmagt til at varetage foreningens bankforretninger via 

netbank. 

 

Stk. 5. Kassereren fremlægger det løbende driftsregnskab (status) ved ordinære 

bestyrelsesmøder og aflægger det reviderede regnskab ved den ordinære 

generalforsamling. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen kan anmode kassereren om udarbejdelse af udkast til budget. Budget der 

fremlægges for generalforsamlingen skal være godkendt af bestyrelsen. 

 

Stk. 7. For kassererens arbejde udbetales den af generalforsamlingen godkendte 

udgiftsgodtgørelse. 

 

 

 § 16 

Revision. 

 

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen. 

 

Stk. 2. Såfremt revisoren nedlægger sit mandat, eller dette af andre grunde bliver ledigt i 

valgperioden, overtager revisorsuppleanten mandatet indtil førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

 

Stk. 3. Revisoren har ret til, at revidere regnskabet når som helst, og regnskabet skal være 

revideret og underskrevet inden forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 3. Revisoren og dennes suppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen. 
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 § 17 

 

Valg af delegerede til Trafikforbundets delegeretmøde 

 

Kredsforeningen tildeles delegerede iht. TRF´s vedtægter. 

 

Stk. 2. Valg af delegerede blandt kredsens medlemmer ledes af kredsbestyrelsen. 

     

 

 § 18 

Urafstemning 

 

Når urafstemning er besluttet af en generalforsamling eller af kredsbestyrelsen, skal der til 

kredsens medlemmer udsendes: 

 

a. Oplysning om baggrund og formål med urafstemningen, samt klare oplysninger om 

fremgangsmøde og tidsfrist for afgivelse af stemme 

 

b.  Forslag samt eventuelle ændringsforslag med motivering 

 

c. Indlæg fra forslagets eventuelle modstandere, såfremt de pågældende måtte ønske 

det, samt 

 

d. Stemmeseddel, eller anden anvisning for afgivelse af stemme. 

 

Stk. 2. Urafstemning som følge af en generalforsamling kan kun omfatte det eller de forslag, 

der har været forelagt generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. Kun de af kredsforeningen udsendte stemmesedler, eller anden anvisning må 

benyttes. Den anviste fremgangsmåde skal følges for at afgiven stemme kan 

godkendes. 

 

Stk. 4. Registrering af afgivne stemmer, afgørelser om gyldighed samt optælling af 

stemmesedler foretages af revisoren. 

 

Stk. 5. Et forslag er vedtaget, hvis det opnår flertallet af de afgivne stemmer heri medregnet 

blanke og ugyldige, dog jf. § 12 stk. 4 og § 19 stk. 2, der vedrører 

vedtægtsændringer. 

 

Stk. 6. Stemmer indkommet efter den fastsatte frist medregnes ikke. 

 

 

§ 19 

Vedtægter. 

 

Kredsforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med TRF´s vedtægter og være 

godkendt af hovedbestyrelsen. 

 

Stk. 2. Ændring af vedtægterne kan kun ske når mindst 3/5 af de afgivne stemmer på en 

generalforsamling, eller de ved en urafstemning, afgivne stemmer er for ændringen. 
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§ 20 

 

Opløsning af kreds 1 

 

Kreds 1 kan kun opløses når mindst 3/5 af samtlige kredsforeningens medlemmer stemmer for 

opløsning. En generalforsamling afgør i så fald, hvorledes kredsforeningens midler skal 

anvendes. 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 

 

København den 30. marts 2016. 

 


