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Referat af generalforsamling i Sydøstjyllands Vognmandsforening
Lørdag den 14. april 2018 kl. 12.00
Hotel Juelsminde Strand, Juelsminde
Formanden bød velkommen, specielt til, DTL’s tidligere formand Jørgen Egeskov, æresmedlem
Rasmus Svendsen, DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm, DTL’s formand Martin Danielsen, samt
DTL konsulent Finn Bjerremand. Han bød også velkommen til de repræsentanter der var møde frem
fra DTL’s ungenetværk. Ud over de 24 stemmeberettige medlemmer, var der 3 passive medlemmer
samt konsulent Niels Erik Madsen, som er referent.
Formanden bød også velkommen til Hedensted Kommunes borgmester Kasper Glyngo, som bod
velkommen til Juelsminde samt åbnede generalforsamlingen med et kort indlæg.
Dagsordenen var udsendt på forhånd, og der var ingen kommentarer til denne:
I. Valg afdidgent
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.
Su Bestyrelse:
Valg for 3 årig periode:
Jens Aage Daugaard, modlager ikke genvalg
Bjarne Andersen, modtager genvalg
Aage Olesen, modtager genvalg
5b Suppleanter:
Alle på valg:

Pia Frank, Børkop
Torben Ladegaard, Middelfart
Lene List, Juelsminde
Søren Tinggflrd, Horsens

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
På valg til revisor:
Moden Gade, Vejle
På valg til suppleant
Peter Markussen, Middelfart
7.

Vedtægtsændringer
Ændring af § 3.2

8.

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

9.

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg fra formand for DTL Martin Danielsen og
Erhvervspolitisk chef. Ove Holm.

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

Ad 1: Bestyrelsen foreslog DTL’s erhvervspoliske chef, underdirektør Ove Holm.
Der var ikke andre forslag, så han blev valgt.
Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var
udsendt fowarsel ca. 1. februar 2018, indsat annonce i DTL Magasinet. Dagsorden og
regnskab og forslag til vedtægtsændringer er udsendt på mail til alle aktive medlemmer og pr
post til passive medlemmer den 14. marts.
Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.

a2:

Orla Bjerregaard og Morten Gade blev valgt uden modkandidater.

Ad3: Formandens beretning er vedhæftet som bilag, og der var fâ bemærkninger fra bI.a Orla
Bjerregaard om sneplovbeslag, som Finn Bjerremand besvarede og Niels Rasmussen om
omveje i Juelsminde Kommune, som borgmester Kasper Glynge kommenterede. Aage
Christensen om, at selv om der er et regionskontor i Vejle, kommer al post fra Region Midt
Nord. Formanden og dirigenten kommenterede også spørgsmålene, derefter blev beretningen
taget til efterretning, med klapsalver.
a4:Kasserer Bjarne Andersen gennemgik regnskabet for 2017, der var var lidt debat om
negativ forrentning af egenkapitalen og generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at
anbringe formuen for at opnå en bedre forrentning. Dirigenten betragtede herefter regnskabet
som taget til efterretning
Regnskabet er vedhæftet som bilag.
Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ad 5a: Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Andersen og Aage Olesen blev genvalgt uden

modkandidater. Jens Aage Daugaard ønskede ikke genvalg og suppleant Lene List blev
forslået som den eneste og dermed valgt.
Ad 5b: Suppleanter: Der blev foreslået 5 kandidater til 4 pladser: Pia Frank, Torben
Ladegaard, Søren Tinggård, Niels Arnth Nielsen og Benny Pedersen.
Stemmeresultat: Pia Frank 21 stemmer, Torben Ladegård 22 stemmer, Søren Tinggård 17
stemmer, Benny Pedersen 13 stemmer og Niels Arnth Nielsen 15 stemmer.
Herefter er, Torben Ladegaard 1. suppleant, Pia Frank 2. suppleant, Søren Tinggård 3.
suppleant og Niels Arnth Nielsen 4. suppleant.
Ad 6: Der var genvalg til Morten Gade som revisor og Peter Markussen som revisorsuppleant.
Ad7: Bestyrelsen havde på foranledning af DTL udsendt forslag til vedtægtsændringer, der
ændrer opsigelsesvarslerne for udmeldelse af SOV og DTL. Dirigenten gennemgik forslaget
som lyder:
Forslag til ny formulering:

§

3.2 Udmeldelse

Udmeldelse
Udmeldelse at foreningen kan kun ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til udgangen
af et kvartal. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere et kortere varsel.

Såfremt en virksomhed går konkurs, afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres med
virkning fra udgangen at det kvartal, virksomheden erklæres konkurs, afhændes eller ophører,
såfremt foreningen har modtaget skriftlig underretning herom inden for samme kvartal.
Ændring af virksomhedsform, fx fra enkeltmandsvirksomhed til selskab, betragtes ikke som
afhændelse eller ophør.
For Medlemsvirksomheder, der er medlem at Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 (DTL5
arbejdsgiverforening), er det dog udmeldelsesregleme i arbejdsgiverforeningens vedtægter,
som er gældende, også for udmeldelse af foreningen.
Forslaget blev vedtaget efter et par praktiske spørgsmål.
De nye vedtægter er vedhæftet
Ad 8: Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at Benny Hansen, Fredericia bliver
udnævnt til æresmedlem da han har været medlem at foreningen og tidligere foreninger, i de
50 år han har drevet vognmandsforretning endda under samme CVR nummer.
Benny Hansen blev hædret med diplom og nål.
Adg: Orla Bjerregård havde et spørgsmål om reglerne og straffen vedr. elevantallet i
virksomhederne. Martin Danielsen svarede på spørgsmålet.
Dirigenten sluttede herefter den officielle del at generalforsamling kl. oa 13:45
Herefter holdt DTL’s formand Martin Danielsen et indlæg om DTL’s erhvervspolitiske arbejde
på det overordnede plan.
Til sidst afholdt DTL’s erhvewspoliske chef, underdirektør Ove Holm, 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 at med at takke for god ro og orden og ønskede medlemmerne et godt år.
Juelsminde den 14. april 2018

Ove Holm
Dirigent

Niels Enk Madsen
Referent

Bestyrelsen:

Per Rasmussen

Jens Aage Daugaard

Bjarne Andersen

Flemming Thisgaard

Søren H. Pedersen

Brian Pedersen

Frank Rasmussen

Aage Olesen

Jørn Køpke

