Referat af generalforsamling i Sydøstjyllands Vognmandsforening

Lørdag den 1. april 2017 kl. 13.00
Hotel Munkebjerg, Vejle
Formanden bød velkommen, specielt til, DTL’s tidligere formand Jørgen Egeskov, æresmedlem Jens
Sørensen, DTL’s chefjurist John Roy Vesterholm, DTL konsulenterne Finne Bjerremand og Birgitte
Suurballe. Ud over de 30 stemmerberettige medlemmer, var der 4 passive medlemmer samt
konsulent Niels Erik Madsen som er referent.
Dagsordenen var udsendt på forhånd og der var ingen kommentarer til denne:
1. Valg af dirigent
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 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Bestyrelse:
a: valg for 3 årig periode:
På valg :
Flemming Thisgaard, modtager genvalg
Søren Tinggård, modtager ikke genvalg
Brian Pedersen, modtager genvalg
b: Valg for en 2 årig periode:
Per Rasmussen, modtager genvalg
7. Suppleanter:
Alle på valg:

Jørn Køpke, Kolding
Svend Møller Poulsen, Børkop
Per Rasmussen, Juelsminde
Per Laugesen, Bredsten

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
På valg til revisor:
Orla Bjerregaard
På valg til suppleant
Tommy Hansen
9. Fastsættelse af indskud og kontingent
Ny kontingentstruktur med grundkontingent og lønsumsberegning
10. Vedtægtsændringer
Generel revision og modernisering
11. Behandling af indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor senest 10
dage før generalforsamlingen.
12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg fra, Codan, chefjurist John Roy Vesterholm om DTL’s
politiske arbejde og fra Rene Lundegaard om udfordringerne med at holde bremserne helt i top.
Til indlægget med Rene Lundegaard kl. ca 15.30, vil det være muligt at invitere teknisk personale.

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 ca 1. februar 2017, annonce i DTL Magasinet i februar. Dagsorden regnskab
er udsendt på mail til alle aktive medlemmer og pr post til passive medlemmer den 28. februar,
og forslag til vedtægtsændringer er udsendt udsendt til alle medlemmer den 13. marts 2017.
Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
Ad 2: Jørgen Egeskov og Jens Sørensen blev valgt uden modkandidater
Ad 3: Formandens beretning er vedhæftet som bilag, og der var få bemærkninger fra bl.a. Per
Laugesen og Jens Laursen som var utilfreds med at kollegaer ikke betaler
overenskomstmæssig løn, Chr. Jessen om skattefri diæter, og Orla Bjerregaard om tilpasning
af hastighederne. Formanden og dirigenten svarede på spørgsmålene, derefter blev
beretningen vedtaget med klapsalver.
Ad 4:Kasserer Bjarne Andersen gennemgik regnskabet for 2016, der var ingen spørgsmål så
dirigenten betragtede regnskabet som vedtaget.
Regnskabet er vedhæftet som bilag.
Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ad 6a: Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Thisgaard og Brian Pedersen blev genvalgt uden
modkandidater. Søren Tinggård ønskede ikke genvalg og 1. suppleant Jørn Køpke blev
forslået som den eneste og derfor valgt.
Ad6b: Denne bestyrelsespost er blevet aktuel efter vedtægtsændringerne i 2016, der siger at
bestyrelsen konstituerer sig selv, derfor er Per Rasmussen på valg for 2 år, for at få det til at
passe med at der er 3 på valg hver år.
Der blev kun foreslået Per Rasmussen, så han er valgt for en periode på 2 år.
Ad 7: Suppleanter: Der blev foreslået 6 kandidater til 4 pladser: Per Rasmussen, Lene List,
Torben Ladegaard, Pia Frank Svend Møller Poulsen, og Søren Tinggård.
Stemmeresultat: Pia Frank 23 stemmer, Torben Ladegård 20 stemmer, Lene List 14 stemmer,
Søren Tinggård 12 stemmer, Svend Møller Poulsen 11 stemmer og Per Rasmussen 1
stemme.
Herefter er Pia Frank 1. suppleant, Torben Ladegaard 2. suppleant, Lene List 3. suppleant og
Søren Tinggård 4. suppleant.
Ad 8: Der var genvalg til Orla Bjerregaard som revisor og Tommy Hansen som
revisorsuppleant.
Ad9: På sidste års generalforsamling blev det i forbindelse med vedtægtsændringerne
vedtaget at lokalforeningskontingentet skulle ændres fra et kontingent pr bil til et
lønsumskontingent. Det har udmyntet sig i, at bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr.
700,00 pr år og et lønsumskontingent på 0.0275% af den indberettede lønsum til DTL.
Dette forslag blev vedtaget uden kommentarer.

Ad10: Bestyrelsen havde på foranledning af DTL 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 nye vedtægter er vedhæftet
Ad 11: Ingen indkomne forslag.
Ad11: Formanden spurgte generalforsamling om der ville være økonomisk opbakning til at
starte et ungenetværk i DTL Region Syd. Han efterlyste emner til netværket der kan bestå af
vognmandsbørn, chauffører og andre unge der på sigt kunne tænke sig at begynde som
vognmand. Frank Rasmussen skal til møde i ungenetværket i Region Midt/Nord den 29. april.
Flemming Thisgaard spurgte forsamlingen om det var en god ide med at generalforsamlingen
er om eftermiddagen i stedet for om formiddagen. De tilstedeværende syntes det er en god
ide.
Jørgen Egeskov forlader et par poster han sidder i, udpeget af Dansk Erhverv, og opfordrede
bestyrelsen til at søge at fastholde disse bestyrelsesposter. Det drejer sig om bestyrelsespost i
AMU-Syd og en udvalgsplads under AMU-Syd lager og transport.
Jens Aage Daugaard opfordrede medlemmerne til at tjekke at de havde fået den ekstra rabat
på 3 øre pr liter fra OK der er forhandlet hjem ved den seneste fornyelse.
Formanden ønskede at udnævne Rasmus Svendsen som æresmedlem af Sydøstjyllands
Vognmandsforening. Rasmus har i 2016 haft 50 års jubilæum som vognmand og har været
medlem af vognmandsforeninger der er blevet til Sydøstjyllands Vognmandsforening i 50 år.
Der var ingen indvendinger, Rasmus var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men
bliver udnævnt til festen senere.
Dirigenten sluttede herefter den officielle del af generalforsamling kl. ca 15.30
Herefter holdt assurandør Anders Haarup fra Codan Forsikring et kort indlæg om hvad Codan
kan gøre for medlemmerne.
Rene Lundegaard, fra Bremsetest.dk, holdt et foredrag om de udfordringer der er at holde
bremserne i orden på både de trækkende enheder og trailere/anhængere.
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.
Vejle den 1. april 2017
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