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DTL Foder og Fødevarer
DTL Foder og Fødevarer – et netværk under DTL - Danske vognmænd - har til formål, at:




sikre et fundament for faglig sparring inden for foder- og fødevaretransportområdet
tilbyde et stærkt fagligt forum med mulighed for kompetenceløft for medlemmerne
have et stærkt samarbejde med DTLs erhvervspolitiske afdeling omkring politisk orienterede
sager.

Netværkets fokusområder er inden for spændingsfeltet; kendskab til og udfordringer med
lovgivningen og fortolkninger af denne, kontrolpraksis og egenkontrolprogrammer, tekniske
betingelser og muligheder for køling, rengøring mv. samt uddannelse og deslige.

Medlemsskab
Alle der er medlem af DTL og som kører med foder- og/eller fødevarer kan være medlem af
netværket.
I forbindelse med indmeldelsen i netværket skal medlemmet tilkendegive om de ønsker at følge
foder- eller fødevaretransportområdet eller begge dele samt sikre sig, at den e-mailadresse, der er
oplyst til DTL er korrekt.

Styregruppe
Netværket drives af en styregruppe bestående af seks virksomhedsledere fra transportvirksomheder,
der er medlem af netværket. Styregruppen vælges på netværksmødet i oktober.
Styregruppen mødes efter behov og som udgangspunkt to gange årligt, og dette sker som
udgangspunkt i slutningen af august og i slutningen af februar måned. Styregruppen klarlægger
transportørernes udfordringer og ønsker til forandringer samt ønsker til faglige kompetenceløft.
Desuden planlægger styregruppen netværksmøder.
Styregruppen består af optimalt set seks virksomhedsrepræsentanter. Der vælges tre repræsentanter
hvert år for en periode på to år. Ved valget tilstræbes det at sammensætte en styregruppe med en
bred geografisk repræsentation, dvs. en repræsentant fra hver af DTLs regioner, ligesom der
tilstræbes en styregruppe, hvor halvdelen kører med foder og den anden halvdel med fødevarer. For
hvert medlem af styregruppen tilstræbes det at vælge en personlig suppleant.
I forlængelse af netværksmødet i oktober vælger styregruppen en talsmand i blandt sig.
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Sekretariat
Netværket har sekretariatsbistand fra DTL. Ved netværkets opstart vil Christian B. Hansen og Lisbet
Hagelund varetage sekretariatet. Opgaver der er virksomhedsrettede varetager Christian, mens Lisbet
varetager politisk orienterede opgaver. Administrative opgaver i forbindelse med driften af netværket
deles ligeligt mellem de to sekretærer, dog bistår DTLs regnskabsafdeling med opkrævning af
netværksgebyr.
For sekretariatsbistand betaler netværket vederlag i henhold til DTLs bestyrelses beslutning herom.
Vederlaget er 283,61 kr. i administrationsgebyr pr. medlem/år plus moms (sats er indeks 2015), dog
minimum 10.000 kr./år.

Netværksmøde
Netværksmødets formål er at skabe et fundament for faglig sparring og tilbyde foredrags- og
debatoplæg eller anden aktivitet, der giver medlemmerne et kompetenceløft.
Netværksmødets indhold
1. En orientering om styregruppens og DTLs arbejde indenfor Foder og Fødevareområdet
2. Valg af virksomhedsrepræsentanter til styregruppen
3. Fagligt indlæg eller anden faglig opkvalificerende aktivitet
Der sigtes på, at faglige indlæg tilrettelægges således, at der skelnes mellem medlemmer, der kører
hhv. foder og fødevarer. En egentlig todeling af faglige aktiviteter, hvor det er relevant, vil afhænge af
deltagerantallet på netværksmøderne. De to grupper transportører – foder- og fødevaretransportører
– har dog naturligt flere interessesammenfald, idet deres rammebetingelser er sammenlignelige.
Der afholdes minimum et netværksmøde hvert år i oktober Medlemmer inviteres til netværksmødet
via den mailadresse, som de har opgivet til DTL. Netværksmøder annonceres som udgangspunkt også
i DTL-magasinet.
Der skal skrives referat af netværksmøderne i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vejledning om ”Informationsaktiviteter i brancheforeninger”.
Medlemmernes deltagelse i netværksmøder er dækket af det årlige gebyr for deltagelse i netværket.

Nyhedsinformation og løbende orienteringer
Netværket får sin egen nyhedsmail, som bruges til alle former for information. Mails udsendes efter
behov af sekretariatet. Information der er specifik i forhold til hhv. foder- og fødevaretransport
udsendes alene til relevante medlemmer jf. medlemmets tilkendegivelse af interessefelter ved
indmeldelsen.
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Netværksgebyr
Medlemmer af netværket betaler et årligt gebyr på 1200 kr./år (2015). Gebyret opkræves i januar.
Baggrund for netværksgebyret
Jf. DTLs konjunkturanalyse 2014 kører 36 pct. af DTLs medlemmer i større eller mindre grad med
foder og/eller fødevarer.
Det vurderes, at netværket på kort sigt vil rumme 85 medlemmer. Det nedlagte DLG-netværk for
foder – som er medlemmernes udgangspunkt for et ønske om et alternativt netværk forankret i DTL –
rummer i underkanten af 80 medlemmer inden for fodertransportområdet, men hvor ikke alle er
medlem af DTL. Dertil kommer dog i dette netværk også fødevaretransportøerne.
Budget
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