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11. marts 2023 

 

Indkaldelse til generalforsamling   
i Gedser Remise 

lørdag d. 1. april 2023 kl. 14 i Gedser Medborgerhus  
 

 

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter 
 
 

1. Valg af dirigent og evt. stemmeudvalg. 
 

2. Formandens beretning. 

3. Fusion med DJK (Gedser Remise anbefaler dette) 

4. Forslag til vedtægtsændringer som følge af punkt 3. 

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2022, herunder beslut-

ning om anvendelse af overskud. 

 
6. Indkomne forslag. 

 

7. Valghandling 

a. Valg af formand - Finn Rasmussen ikke på valg 
b. Valg af næstformand – Peter W. Rasmussen modtager genvalg 

c. Valg af kasserer – Per Skov Mortensen modtager genvalg 

d. Valg af sekretær – Uffe Junker ikke på valg 
e. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Ingolf Møller Pedersen modtager genvalg 

f. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

g. Valg af revisor. Leif Flensted modtager genvalg. 
h. Valg af revisorsuppleant Tonny Pedersen modtager genvalg. 

 

8. Fastsættelse af kontingent. 

 
9. Eventuelt.  

 
 

Evt. forslag til pkt. 4 senest d. 20. marts 2023 sendes til formand Finn Rasmussen 

på mail info@gedserremise.dk eller afleveres i foreningens postkasse i Remisen. 

 

mailto:info@gedserremise.dk
http://www.gedserremise.dk/
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       §1  
Foreningens navn er » Gedser Remise (GR), Dansk Jernbane-Klub (DJK)«.  

Gedser Remise er etableret i 1987 og har CVR-nr.: 33522703  
Gedser Remise ejer, driver og restaurerer den gamle lokomotivremise med tilhørende bygninger og 
Gedserbanen, som et trafikmuseum for Gedsers storhedstid, som porten til Europa.  
Gedser Remise har af Banedanmark forpagtet Gedserbanen 
  

     §2  
Foreningens formål er at tilvejebringe økonomiske midler til bevarelse af Gedser Remise og Gedserbanen 
med henblik på at udstille veteranbanemateriel og lignende hertil knyttede genstande restaurering af 
veterantog samt at arbejde for kørsel med veterantog på Gedserbanen.  

  

Det kan ske ved:  

        

       2.2     Billetindtægter  og årskort 

       2.3     Sporleje  

       2.4     Gavebeløb og arv  

       2.5     Salg af souvenirer  

       2.6     Særtog og udflugter  

       2.7     Tilskud fra fonde og lignende  

       2.8     Optagelse af lån 

  

     §3  
 

Medlem af foreningen kan enhver person, der er medlem af DJK og som er optaget i Gedser Remises 
foreningsregister som aktiv. Et aktivt medlem er medlem af DJK, der udfører arbejde for Gedser Remise og 
Gjedser Jernbane efter Gedser Remises formålsparagraf.  

  

     §4  
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid tilhørende formue. Som sikkerhed for 
bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar . 

  

     §5  
Regnskabsåret følger kalenderåret.  

  

     §6  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med 

mindst 14 dages varsel ved annoncering på diverse medier eller på anden måde  

Gedser Remise   
Stationsvejen 20   
4874  Gedser   
Telefon 54 170 104   
www.gedserremise.dk   

  

Vedtægter for 
    

 
  Gedser Remise, Dansk Jernbane-Klub   
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Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

       6.1    Valg af dirigent og evt. stemmeudvalg  

       6.2    Formandens beretning  

       6.3    Regnskab  

       6.4    Indkomne forslag  

       6.5    Valg af formand og sekretær i lige år 

                valg af 2-3 bestyrelsesmedlem i lige år  

                 Valg af 2-3 bestyrelsesmedlem i ulige år  

       6.6    Valg af en eller to suppleanter  

       6.7    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

       6.8    Eventuelt  

Forslag til optagelse under punkt 6 4 i  dagsordenen skal være Formand i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen. 

Stemmeberettiget og valgbar er medlemmer af DJK, der er medlemmer af Gedser Remise, som er fyldt 18 år 
og som har betalt kontingent for det aktuelle år senest 2. februar.  

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. .  

 

     §7  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 33% 
af medlemmerne ved deres underskrift og med angivelse af ønsket dagsorden stiller krav herom.  

Bestemmelserne i §6 gælder også en ekstraordinær generalforsamling i det omfang, de efter deres natur kan 
finde anvendelse.  

  

     §8  
Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand 

vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen 

vælger desuden en eller to suppleanter. 

Formanden leder bestyrelsens arbejde, herunder indkalder bestyrelsen til møder.  

Sekretæren fører foreningens referater og korrespondance.  

Kassereren bestyrer foreningens økonomiske midler, fører dens regnskab og drager omsorg for, at 
regnskaberne forud for den ordinære generalforsamling forelægges for revisorerne.  

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov.  

Disse møder skal indkaldes med mindst 7 dages varsel. Såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, 

skal der afholdes bestyrelsesmøde inden 14 dage, efter begæring herom er fremsat. 

Bestyrelsen kan til bestyrelsesmøderne indkalde repræsentanter for de forskellige arbejdshold, såfremt dette 
er relevant. Repræsentanterne har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne 

Bestyrelsen er ansvarlig for opfyldelsen af de af offentlige myndigheder meddelte forskrifter i forbindelse 
med foreningens virksomhed.  

For drift og vedligehold af Gjedser Jernbane og veterantogskørsel indstiller bestyrelsen til Trafikstyrelsen en 
person, til godkendelse . som sikkerhedsansvarlig, der kan varetage de i Veterantogsbekendtgørelsen Bek 25 
krav. Endvidere kan bestyrelsen indstille til en person til godkendelse hos Trafikstyrelsen, som 
stedfortræder for den sikkerhedsansvarlige 

Den sikkerhedsansvarlige deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme ved bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 

almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes forfald – 
næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede 
ved et behørigt indkaldt bestyrelsesmøde.  

  

     §9  
Materiel, udlånt af enkeltpersoner eller foreninger, tilhører til enhver tid disse, hvorfor foreningen er 
forpligtet til at holde de udstillede genstande under opsyn og forsvarlig opbevaring.  
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Forhold omkring det udlånte aftales mellem foreningen og udlåneren i form af en kontrakt. 

 

     §10  
Revisoren reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og forsyner det med fornødne anmærkninger, 
før det forelægges for den ordinære generalforsamling. De fører endvidere kontrol med tilstedeværelsen af 
foreningens kontante beholdning, indestående på bank-, sparekassekonto samt andre værdier.  

Herunder er de berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.  

Regnskabet følger bestemmelserne i DJKs regnskabsregulativ. 

Nøgletal fra Gedser Remises regnskab offentliggøres til orientering i forbindelse med DJK´s regnskab. 

 

  

     §11  
Udgifterne til foreningens administration og agitation samt andre udgifter af organisatorisk art dækkes af 
foreningens kassebeholdning.  

Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at godtgøre medlemmers ekstraordinære omkostninger til specifikke 

opgaver godkendt af bestyrelsen, når der foreligger bilag herfor.  

Overskud fremkommet ved drift af remisen, kørsel med veterantog, Remiseekspressen, skinnecykling samt 
lignende indtægter, der overstiger de udgifter, de skal dække, anvendes til de i §2 nævnte formål.  

Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder indenfor foreningens formål. Formanden 
(evt. næstformand) og kassereren kan tilsammen tegne foreningen. Den sikkerhedsansvarlige, der varetager 
de i Veterantogsbekendtgørelsen Bek 25 krav om drift af Gjedser Jernbane, kan dog tegne foreningen i sager, 

der alene vedrører den ordinære drift. Kassereren kan disponere alene på konti vedrørende driften. 

Ingen forpligtelser kan påtages uden bemyndigelse fra bestyrelsen. Dispositioner over kr. 10.000 skal 

godkendes af bestyrelsen. 

For forpligtelser, der er påtages på Gedser Remises vegne, hæfter alene foreningens formue, 

 

   

     §12  
Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis vedkommende ved sin adfærd eller på anden måde 
modarbejder foreningens formål. En udelukkelse skal forelægges på førstkommende generalforsamling, 
hvortil den pågældende indkaldes, og hvor vedkommende har tale-, men ikke stemmeret.  

Forkaster generalforsamlingen udelukkelsen, genindtræder den udelukkede øjeblikkeligt i sine fulde 
medlemsrettigheder.  

Medlemmer i restance har ikke stemmeret.  

 

     §13  
Ændringer i vedtægterne kan efter beslutning på en generalforsamling foretages, når denne indeholder 

punktet »vedtægtsændringer«.  

 Ændringer vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.  

  

     §14  
Opløsning af foreningen skal vedtages på en generalforsamling, der er indkaldt med »opløsning af 
foreningen« på dagsordenen. Opløsningen skal vedtages med et stemmeflertal der omfatter mindst 75% af 

foreningens medlemmer.         

Opnås et sådant flertal ikke, men vedtages opløsningen med almindeligt stemmeflertal blandt de 
fremmødte medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med punktet »opløsning af 
foreningen« på dagsordenen.         

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 3 måneder og senest 6 måneder efter den 
første generalforsamling og indkaldes efter de for en almindelig generalforsamling gældende regler.  

Opløsningen skal herefter vedtages på den anden generalforsamling med almindeligt stemmeflertal blandt de 
fremmødte.  
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Ved foreningens opløsning skal der forholdes således med foreningens aktiver, når foreningens kreditorer er 
blevet fyldestgjorte: Alle aktiver, fx kontantbeholdning, bank- eller kontoindeståender samt løsøre, dog ikke 

sponserede genstande som giver ønsker retur, tilfalder DJK medmindre projektet videreføres i et andet lokalt 
regi under DJK.  

  

     §15  
Tegningsret har formanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.  

  

Vedtægterne er revideret:  

27.4.1989 – 25.4.1992 – 7.4.1996 – 17.4.1999 – 19.4.1999 – 30.4.1999 – 3.4.2005 – 4.4.2009 – 31.3.2012 – 

24.5.2022. 
 
Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling hos Gedser 
Remise og efterfølgende godkendt af DJK´s hovedbestyrelse 
 

 

   

 


