Referat af generalforsamling i Sydøstjyllands Vognmandsforening

Lørdag den 14. marts 2015 kl. 09.30
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Formanden bød velkommen, specielt til DTL-Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard,
konsulent Finn Bjerremand og adm. Direktør Jens Refshøj fra firmaet Icebreaker. Ud over de 43
stemmerberettige medlemmer, var der 3 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
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.
7. Bestyrelse, valg for 3 årig periode:
På valg:
Jens Aage Daugaard (modtager genvalg)
Bjarne Andersen (modtager genvalg)
Aage Olesen (modtager genvalg)
Suppleanter:
Alle på valg
Frank Rasmussen (sidder i best i stedet for Niels Erik Madsen)
Lars Holger Hansen, Kolding
Per Laugesen, Bredsten
Jørn Køpke, Kolding
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
På valg til revisor:
Orla Bjerregaard
På valg til suppleant
Tommy Hansen
8. Fastsættelse af indskud og kontingent
9. Behandling af indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor senest 10 dage
før generalforsamlingen
10. Eventuelt.
.

Ad 1: Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen adm. direktør Erik Østergaard fra DTLDanske Vognmænd som dirigent, der var ingen modforslag så han blev valgt.
Dirigenten startede med at fastslå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var
udsendt forvarsel den 29. januar. Dagsorden og regnskab udsendt til alle medlemmer den 19.
februar. Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
Ad 2: Foreningens kritiske revisorer: Orla Bjerregård og Peter Mathiesen blev foreslået og
valgt.
Ad 3: Formandens beretning er vedhæftet som bilag, og der var få bemærkninger fra bl.a.
Bjarne Dueholm, Jens Sørensen ang Tysk mindsteløn, vejbenyttelsesafgift kontra roadpricing
og medlemshvervning. Erik Østergaard og formanden besvarede spørgsmålene.
Beretning blev 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: Bjarne Andersen, Jens Aage Daugaard og Aage Olesen blev genvalgt uden
modkandidater.
Ad7: Lars Holger Hansen, Jørn Køpke, Per Laugesen, Pia Franck, Niels Ahrnt Nielsen, Per
Rasmussen og Svend Møller Poulsen blev foreslået.
Lars Holger Hansen, Pia Franck, Niels Ahrnt Nielsen trak deres kandidatur.
Der skulle være valg, da suppleanterne skal prioriteres
1. suppleant er Jørn Køpke med 41 stemmer, 2. suppleant Svend Møller Poulsen med 33
stemmer, 3. suppleant Per Rasmussen med 26 stemmer og 4. suppleant Per Laugesen med
22 stemmer.
Orla Bjerregaard blev genvalgt som revisor uden modkandidat og Tommy Hansen blev
genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.
Ad 8: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud, hvilket blev vedtaget uden
kommentarer.
Ad9: Bestyrelsen foreslog at indskuddet sættes til 0 kr. indtil næste generalforsamling, for at
styrke medlemshvervningen, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.
Ad10: Aage Schelde Christensen fik 3 flasker rødvin som tak for sit arbejde i ”Netværket for
selvkørende Vognmænd” fra netværkets begyndelse.
Niels Erik Madsen der er stoppet som bestyrelsesmedlem i løbet af året, fik 3 flasker rødvin
som tak for sin indsats i bestyrelsen.
Dirigenten sluttede herefter den officielle del af generalforsamling kl. 10.45.
Herefter holdt adm. Direktør Erik Østergaard, 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,
Til sidst afholdt adm direktør Jens Refshøj fra firmaet Icebreaker, et indlæg for at give
medlemmerne nogle redskaber til at forbedre bundlinien i regnskabet i deres virksomheder,
ved at sætte nogle klare forudsætninger, mål og strategier.

Formanden sluttede af med at takke for god ro og orden og ønskede medlemmerne et godt år.
Stouby den 14. marts 2015
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