Forretningsorden
vedrørende pendlerdefinition og pendlerrepræsentation i
bestyrelsen mv.

I forbindelse med at Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening blev dannet i
2008 – og officielt optaget i Bornholms Passagerforening som separat gruppe ved
generalforsamlingen 16. marts 2009 – opstod behovet for at definere pendlerbegrebet,
herunder rettigheder og pligter. Vedtægterne er løbende blev tilrettet i
overensstemmelse med den oprindelige grundtanke for Pendlergruppens integrering i
foreningen.
Vedrørende foreningens navn og Gruppens navn anføres følgende i vedtægterne:
»Bornholms Passagerforening – en forening for alle passagerer, pendlere og turister.
Den separate gruppe for pendlere anvender navnet »Pendlergruppen under
Bornholms Passagerforening«.«
Foreningens »tillægsnavn« tilkendegiver fuldt ud, at foreningen også tilbyder at
varetage bl.a. pendlernes interesser, ligesom navnet tilkendegiver, at der er tale om én
forening. Pendlergruppens egenart og status er tydeligt angivet ved, at det er en
separat gruppe, med visse separate beføjelser, dog underlagt foreningens jurisdiktion.
Det er således bestyrelsen i foreningen, der er Pendlergruppens højeste myndighed.
Foreningens højeste myndighed er ubetinget generalforsamlingen.
Denne sondring mellem bestyrelsens beføjelser vedrørende Pendlergruppen og dens
virke og generalforsamlingens ditto fastslås yderligere ved, at der i vedtægterne er
anført følgende:
»Bestyrelsen fastsætter kriterierne for optagelse i »Pendlergruppen«.«
Pendlergruppen har ret til at være repræsenteret i bestyrelsen for Bornholms
Passagerforening. Vedtægter indeholder følgende herom:

»Bestyrelsen består af 6 medlemmer og konstituerer sig senest 8 dage efter
generalforsamlingen. Én bestyrelsesplads stilles til rådighed for valg af en pendler.
Én suppleantplads stilles ligeledes til rådighed for en pendler.
Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.«
Pendlergruppen har således en ret (men ikke en pligt) til at vælge et
bestyrelsesmedlem, respektive en suppleant, med henblik på varetagelse af gruppens
særlige vilkår i bestyrelsesarbejdet. Pendlerrepræsentanterne skal vælges af og blandt
pendlerne. Valg af medlem foregår i ulige år og valg af suppleant foregår hvert år.
Bestyrelsen skal straks efter valget godkende eller forkaste valget. Selv om
bestyrelsen (som allerede omtalt) er Pendlergruppens højeste myndighed, har
bestyrelsen besluttet, at valget af pendlerrepræsentanterne skal bekræftes på den
nærmest følgende generalforsamling i Bornholms Passagerforening.
Generalforsamlingen kan afslå valget, men der kan implicit det foregående ikke
opstilles en anden kandidat eller modkandidat på selve generalforsamlingen. For at
undgå indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling vil bestyrelsen i et sådant
tilfælde søge at få bekræftet sit mandat til alene at godkende nyt valg af
pendlerrepræsentanter.
Selv om det ikke direkte er anført i vedtægterne, at Pendlergruppens
bestyrelsesmedlem ikke kan vælges til formand for Bornholms Passagerforening, vil
et sådant valg være uforeneligt med vedtægternes indhold og beskaffenhed i øvrigt.
Pendlergruppen har disjunkt mulighed for at deltage i særlige fora, der fremmer
Gruppens særinteresser, ligesom Gruppen kan afholde særlige informationsmøder.
Pendlergruppen forudsættes ligeledes at kunne repræsentere foreningen ved et
udpeget medlem i sammenhænge, hvor pendlernes interesser bør varetages særskilt
og/eller på lige fod og komplement med de øvrige medlemmers interesser. Dette er
f.eks. relevant i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, brugerfora i
flyselskaberne eller tilsvarende sammenhænge.
Det er derfor nødvendigt, at Pendlergruppen er fast defineret, så der ikke opstår tvivl
om, hvorvidt et medlem f.eks. kan repræsentere Pendlergruppen i bestyrelsen eller
andre relevante sammenhænge.
Bestyrelsen fastsætter derfor i denne forretningsorden, at en pendler ved indtræden i
Pendlergruppen skal opfylde følgende betingelser for at være pendler:

En pendler forudsættes, at rejse fra Bornholm for at varetage job/arbejde eller
deltage i en længerevarende uddannelse andetsteds.
Det forudsættes, at hjemmeadressen forefindes i Bornholms Regionskommune,
mens en eventuel adresse andetsteds alene indehaves for at varetage job/arbejdsog/eller uddannelsesrelationen.
Som pendler betragtes ligeledes de medlemmer, som har hjemmeadresse
andetsteds, men indrejser til Bornholm for at varetage en job/arbejds- og/eller
uddannelsesrelation.
Relationerne korrekthed undersøges alene ved indmeldelsen i foreningen,
respektive ved et medlems ønske om at blive optaget i Pendlergruppen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for disse betingelser for optagelse i
Pendlergruppen. Det forudsætter dog i alle tilfælde, at bestyrelsesmedlemmet for
Pendlergruppen er enig i dispensationen.
Når et medlem af Pendlergruppen ophører som aktiv pendler, kan medlemskabet
fortsættes; men alene aktive pendlere kan vælges til bestyrelsen i Bornholms
Passagerforening eller varetage andre hverv, som er omfattet af denne
forretningsorden.
Det forudsættes at de medlemmer, der vælges til henholdsvis bestyrelsesmedlem og
suppleant til bestyrelsen for Bornholms Passagerforening samtidig varetager
henholdsvis ledelsen og næstledelsen i Pendlergruppen. De 2 personer betegnes som
henholdsvis »Leder af Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening« og
»Næstleder af Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening«.
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