
Vedtægter for:

LIMFJORDSBANEN - Aalborg Veterantog

Dansk Jernbane-Klub
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1. Foreningens navn er LIMFJORDSBANEN, Aalborg Veterantog, Dansk Jernbane-Klub (LFB).

2. Foreningen, LFB, der har hjemsted i Aalborg Kommune, er stiftet onsdag, den 30. august 2000
af medlemmer af Dansk Jernbane-Klub (DJK).

3. LFB har som hovedmål:
. At tilføre Aalborg et kvalitetspræget turistprojekt, hvor hele familien kan deltage, ved at køre

tog med gammelt jernbanemateriel, veterantog. Veterantog køres primært på Aalborg
Kommunes stamspor til Aalborg Østhavn, og lejlighedsvis på øvrige jernbanestrækninger.

. At bevare kulturarven fra den del af Aalborgs historie, dertager udgangspunkt iAalborg
som jern ba nekn ude pu n kt.

. At udvikle en kulturattraktion, der på nutidig vis viser publikum datidens transportform, som
har betydet meget for Aalborg by og oplands udvikling.

. At medvirke til at bevare og genopbygge historisk værdifulde jernbanetransportm idler, og
-anlæg og tilknyttede aktiviteter for fremtiden. Herunder at få etableret tidstypiske miljøer
langs Aalborg Kommunes stamspor til Aalborg Østhavn og eget standsningssted, med
omløbsmulighed, nær Limfjorden.

r At udbygge værksteds- og remisefaciliteter på basis af Aalborg Privatbaners tidligere
værksteds-, og remisekompleks på Hjulmagervej. Herunder at medvirke til at levendegøre
byg ningskomplekset via samarbejde med andre foreninger og klubber, hvis hovedformål er
at bevare datidens transportformer for personer og gods.

o lsamarbejde med DJK, at afholde medlemsmøder, foredrag, filmforevisning, arrangere
studieture og besøg m.v. med jernbaner som udgangspunkt og hovedtema.

. At samarbejde med inden- og udenlandske foreninger og institutioner, hvor et sådant
samarbejde kan fremme foreningens formå1.
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'l.Ordinært medlem af foreningen LFB er medlemmer af DJK, der har udtrykt ønske derom. Der
erlægges ikke særskilt kontingent til LFB.

2. LFB'S bestyrelse kan bede et medlem om at udtræde af foreningen hhv. udelukke et medlem,
hvis virke iforeningens navn har skadet LFB, eller på anden måde har bragt LFB i miskredit.

LFB's bestyrelses afgørelse i sådanne sager kan ankes til LFB's generalforsamling.



3. Som støttemedlemmer for LFB kan optages personer, organisationer og virksomheder.
Støttemedlemmer betaler et af LFB's generalforsamling fastsat kontingent.

E
1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes, i Aalborg, hvert år en
onsdag aften i kalenderårets første kvartal.
Der indkaldes til generalforsamlingen senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelsen sker ved annoncering i DJK's medlemsblad, Jernbanen, og ved opslag på LFB's
arbejdssteder og andre lokaler.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, hvilke bestyrelsesmedlemmer,
der er på valg, og hvor generalforsamlingen afholdes.

2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Yalg af stemmetællere.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år, og oplysninger om

planerne for det kommende år.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Fastsættelse af stØttekontingenter.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. i henhold til 54.
10. Eventuelt.

Ad. 4. og 5. Det reviderede regnskab og budgettet, skal være tilgængelige på LFB's
arbejdssteder og andre lokaler, for LFB's medlemmer senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

Ad 6., 8. og 9. Forslag til optagelse under disse punkter i dagsordenen skal være for-
manden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamlingen inden 3 måneder, når mindst 15
stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette, og kan gøre det, når den finder det
nødvendigt. Indkaldelsen skal i begge tilfælde tilsendes medlemmerne senest 4 uger før.

4. Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt
de fremmødt ordinære medlemmer.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes Dr. fuldmaot.
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{. Bestyrelsen besiår af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger derudover to revisorer og 6n revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at 3 medlemmer afgår i ulige årstal, og 4
medlemmer afgår i lige årstal. Øvrige valg er etårige.

2. Såfremt 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer måtte træde tilbage før deres valgperiodes udløb,
og der er mere end 3 måneder til næste ordinære generalforsamling, indkaldes der til er
ekstraordinær generalforsam ling, hvor der vælges nye bestyrelsesmedlemmer som erstatning for
de tilbagetrådte. De nyvalgte vælges for den resterende del af de tilbagetrådtes valgperiode.



3. De personer inden for hver kategori, der opnår størst stemmetal på generalforsamlingen, anses
for valgt, idet de stemmeberettigede i hver valgomgang tildeles et antal stemmer svarende til det
antal, der skal vælges til de enkelte kategorier.
I bestyrelsen stemmes ved konstitueringen efter tilsvarende regler.

4. Senest 2 uger efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og repræsentant i Dansk
Jernbane-Klubs hovedbestyrelse, samt ansvarlige for LFB's forskellige aktiviteter.
Bestyrelsen udpeger et driftsudvalg, inklusive formanden, der automatisk udpeges som
driftsbestyrer på 4 personer, hvoraf mindst de 3 skal være generalforsam lingsvalgte.

5. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, herunder omfanget af driftsudvalgets hhv.
driftsbestyrerens kom petence
Drift sudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formå|.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer kan tilsammen tegne foreningen. Formanden kan dog
sammen med 1 medlem af driftsudvalget tegne foreningen i sager, der alene vedrører driften af
veterantoget, og som ligger indenfor rammerne af de vedtagne budgetter samt bestyrelsens
beslutninger i øvrigt.

7. For forpligtigelser, der er påtaget på LFB'S vegne, hæfter foreningens formue, og der kan intet
krav gØres gældende mod de enkelte medlemmer eller mod Dansk Jernbane-Klub.

8. Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange årligt. På begæring af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer indkalder formanden med mindst 7 dages varsel til møde inden 1 måned
efter, at begæring herom er fremsat.

E
Regnskabsåret følger kalenderåret.
LFB's regnskab offentliggøres til orientering iforbindelse med Dansk Jernbane-Klub's regnskab.

s5.
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på en ordinær generalforsamling, og yderligere
bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 3 måneder.
Ændringer skal, forinden de kan træde i kraft, godkendes af Dansk Jernbane-Klubs
hovedbestyrelse.

g
l. Beslutning om LFB's opløsning kan kun træffes på en generalforsamling med 213 flertal blandt
de fremmødte, og skal bekræftes med samme flertal på en ekstraordinær generalforsamling, som
skal afholdes i henhold til $6.

2. I tilfælde af opløsning overlades det eventuelle nettoprovenu, efter at alle krav er dækket, samt
alle ikke realiserede aktiver til Dansk Jernbane-Klub



Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling iAalborg, onsdag, den 30. april 2008.
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