
 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Sydøstjyllands Vognmandsforening 

Lørdag den 12. marts 2015 kl. 10.00 
Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund 

 
Formanden bød velkommen, specielt til DTL-Danske Vognmænds chefjurist John Roy Vesterholm, 
konsulent Finn Bjerremand, konsulent Kurt Rinhack, DTL’s tidligere formand Jørgen Egeskov og 
æresmedlem Jens Sørensen. Ud over de 30 stemmerberettige medlemmer, var der 2 passive 
medlemmer samt journalist Lars Juhl og konsulent Niels Erik Madsen som er referent. 
 
Dagsordenen var udsendt på forhånd og der var ingen kommentarer til denne. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen udpeger chefjurist i DTL, John Roy Vesterholm 
 

2. Valg af stemmetællere 
 

3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode (formanden 
beretning) 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 
5. Valg af formand (Per Rasmussen modtager genvalg) 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                                 

      Bestyrelse: valg for 3 årig periode: 
På valg:   Søren H Pedersen (modtager genvalg) 
   Frank Rasmussen (modtager genvalg) 
Suppleanter: 
Alle på valg  Jørn Køpke, Kolding 
   Svend Møller Poulsen, Børkop 
   Per Rasmussen, Juelsminde 
   Per Laugesen, Bredsten 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

På valg til revisor: Peter Mathiesen 
På valg til suppleant Leif Christensen 
 

8. Fastsættelse af indskud og kontingent 
 

9. Vedtægtsændringer 
 

10. Behandling af indkomne forslag 
Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor senest 10 dage før 
generalforsamlingen  
 

11. Eventuelt. 
 
Herefter er der 2 indlæg: 
Konsulent i DTL, Kurt Rinhack, der vil fortælle om reglerne for efteruddannelse, og screening af 
medarbejdere. 



Chefjurist i DTL John Roy Vesterholm, fortæller om ændringer i den nye godskørselslov og andre 
aktuelle informationer fra DTL. 
 
Hvis I har generelle spørgsmål til ovennævnte indlæg kan i komme med dem på mødet. 

 
Denne indkaldelse skal medbringes til generalforsamlingen og forevises ved indgangen for udlevering af 
stemmeseddel. 
 

 
 
Ad 1: Bestyrelsen havde med ret i vedtægterne udpeget DTL Danske Vognmænds chefjurist 

John Roy Vesterholm som dirigent. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer. 
 
Dirigenten startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var 
udsendt forvarsel den 20. januar. Dagsorden regnskab og forslag til vedtægtsændringer er 
udsendt udsendt til alle medlemmer den 12. februar 2016. Generalforsamlingen er derfor 
beslutningsdygtig. 
 
Ad 2: John Mouritsen og Jens Sørensen blev valgt uden modkandidater 
 
Ad 3: Formandens beretning er vedhæftet som bilag, og der var få bemærkninger fra bl.a. 

Jørgen Egeskov ang. hastighed for specialtransporter, Aage Christensen ang brændstofaftalen 
med OK, og Finn Bjerremand belyste nogle ting af teknisk karakter som var i beretningen og 
som man arbejder med i DTL Danske Vognmænd. Formanden og dirigenten svarede på 
spørgsmålene, derefter blev beretningen vedtaget med klapsalver. 
 
Ad 4:Kasserer Bjarne Andersen gennemgik regnskabet, der var ingen spørgsmål så dirigenten 

betragtede regnskabet som vedtaget. 
Regnskabet er vedhæftet som bilag. 
 
Ad 5: Formand Per Rasmussen blev genvalgt uden modkandidater med klapsalver. 

 
Ad 6: Bestyrelsesmedlemmer: Søren H. Pedersen og Frank Rasmussen blev genvalgt uden 

modkandidater. 
Suppleanter 1. suppleant Jørn Køpke,  Kolding, 2. suppleant Svend Møller Poulsen, 
Børkop, 3. suppleant Per Rasmussen, Juelsminde samt 4. suppleant Per Laugesen, 
Bredsten blev alle genvalgt uden modkandidater, generalforsamlingen vedtog at prioritering 
af suppleanterne den samme som inden generalforsamlingen 

 
Ad 7: Peter Mathiesen ville ikke genvælges som revisor, Morten Gade blev foreslået og valgt 

uden modkandidater. 
Leif Christensen ville ikke genvælges som revisorsuppleant, Peter Markussen blev foreslået og 
valgt uden modkandidater. 
 
Ad 8: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud, hvilket blev vedtaget uden 

kommentarer. 
 
Ad9: Bestyrelsen havde på forhånd udsendt forslag til vedtægtsændringer, med den 

overordnede begrundelse, at gøre dem nutidige, gøre dem lovlige i forhold til 
konkurrencemyndigheder, samt en generel modernisering. Dirigenten gennemgik forslaget fra 
ende til anden og bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, med nogle få 
ændringsforslag undervejs som er blevet indføjet. De væsentlige ændringer er at formanden 
fremover ikke vælges på generalforsamlingen men via konstitueringen, hvilket gør at der på 
den ordinære generalforsamling i 2017 skal vælges et ekstra bestyrelsesmedlem for 2 år, så 
der fremover skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. En anden stor ændring er 
beregning af kontingentet, da det fremover vil bestå af et grundkontingent, samt et kontingent, 
beregnet ud fra lønsumsindberetning, i stedet for i dag et kontingent pr bil. Disse 



kontingentberegninger vil skulle vedtages på den ordinære generalforsamling i 2017. De nye 
vedtæger er vedhæftet 

 
Ad 10: Ingen indkomne forslag. 
 
Ad11: Aage Schelde Christensen havde kommentarer om DTL’s aftale med Codan. Jens 
Sørensen havde kommentarer vedr. kørekortfornyelser ved de 70 år. Jørgen Egeskov havde 
kommentarer til objektivt ansvar på forsikringsområdet. 
SØV’s generalforsamling anbefaler at man for at forhindre snyd og bedrag, sammensmelter 
kørekort, førerkort og kvalifikationsbeviser til et kort, registret i en database med udløbstider på 
de forskellige kvalifikationer. 
 
Dirigenten sluttede herefter den officielle del af generalforsamling kl. 11.30 
 
Herefter holdt konsulent i DTL Danske Vognmænd Kurt Rinhack et indlæg om rekruttering, 
uddannelse og mulighederne for tilskud fra forskellige kompetencefonde. 
 
Til sidst afholdt chefjurist i DTL Danske Vognmænd John Roy Vesterholm, et erhvervspolitisk 
indlæg og kommenterede alle de aktuelle emner der er i Danmark, Norden og EU, og som 
DTL-Danske Vognmænd arbejder med, for at forbedre forholdene for den danske 
vognmandsbranche. 
 
 

 Formanden sluttede af med at takke for god ro og orden og ønskede medlemmerne et godt år. 
 
 Billund den 12. marts 2016 
 
 
  
 

 
John Roy Vesterholm       Niels Erik Madsen 
Dirigent         Referent 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
 
Per Rasmussen  Jens Aage Daugaard   Bjarne Andersen 
 
 
 
 
Flemming Thisgaard  Søren H. Pedersen   Brian Pedersen 
 
 
 
 
Frank Rasmussen  Aage Olesen    Søren Tinggård 
 
 


