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Næstformand Ole Bangs beretning
DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2019
[Det talte ord gælder]
***

Jeg vil gå lige på.
Tak for en spændende formiddag med masser af politik og holdninger.
Det gør mig stolt af at være medlem af DTL, at vi kan samle så mange
mennesker og være med til at sætte så megen dagsorden.
Vi er jo vognmænd, og vi synes selvfølgelig at lige netop vores erhverv er
det vigtigste.
Men når man hører landets statsminister og når alle kandidaterne til
parlamentet midt i valgkampen tropper op hos DTL for at tale om netop
vores erhvervs udfordringer, ja så synes man da det er noget ved…
Jeg vil bare gøre det ganske kort, for tiden går og vi skal nå en del endnu.
Vi har, siden sidste generalforsamling, holdt 5 møder i bestyrelsen.
Jeg tør godt garantere, at fremmødet hos alle i DTL-bestyrelsen ligger en
del over Henrik Sass Larsens fremmøde hos statsrevisorerne…
Det er gode møder, med direkte og ofte kontante drøftelser.
Folk siger hvad de mener. Men vi lytter også til hinanden. Og det sker da,
at nogen går lidt klogere fra møderne end de kom.
Det gælder selvfølgelig mest de andre…
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Jeg vil også gerne nævne, at hver gang jeg kommer på Grønningen, så er
det en fornøjelse at hilse på medarbejderne.
Der er altid god stemning og der arbejdes seriøst med tingene.
Det samme møder jeg og hører jeg fra regionskontorerne, hvorfra
konsulenterne og de andre ansatte yder en formidabel indsats. Tak for
det.
Man følger jo også lidt med andre steder: Der er magtkampe og hele
tiden kamp om retningen i andre organisationer. De store mod de små,
de internationale mod de nationale…
Man mærker forskellen når man samles, som nu i dag, i DTL.
Og jeg siger det ikke bare, fordi sådan en generalforsamling kræver at det
bliver lidt højstemt.
Nej, det er noget man mærker. Det er en anden stemning. Det er en
følelse af, at høre hjemme, en følelse af at være det rigtige sted med de
rigtige mennesker og slås for de rigtige sager.
Og det er det vi kan sammen, det er det vi er gode til sammen og det er
det vi vil sammen – i DTL.
Og det er værd at sætte pris på. Og det er værd at huske på.
Det er et fællesskab.
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Det oplever vi ikke bare til en generalforsamling som i dag, men også til
de mange Vognmandens Dag-arrangementer, til de mange lokale møder
og arrangementer – og for nylig også til transportmessen.
Jeg var forbi DTL-standen. Det var en flot stand og alle de kompetente
medarbejdere og samarbejdspartnere var til stede.
Jeg vil gerne takke DTL-medarbejderne for det flotte arbejde med
messen. Og en stor tak også til TVS, der trak et stort læs på standen med
at synliggøre og tiltrække til både TVS og DTL.
Standen var flot, ja. Men sammen med Circle K bagved blev det noget helt
særligt. Så tak også til Circle K for det tætte samarbejde – både i
hverdagen og ved arrangementer som messen.
Også tak til de andre kommercielle samarbejdspartnere, der både til
daglig og ved messen, er med til at gøre det attraktivt at være DTLmedlem.
I år var vores forsikringspartner if… med for første gang i Herning. Tak for
det.
Der blev gjort nogle erfaringer, taget flittigt noter – og jeg ved at
evalueringsarbejdet og planlægningsarbejdet til næste messe – om 2 år –
allerede er gået i gang.
Og tak til Applus, SOS-Dansk Autohjælp, COMA-System, Jyske Finans som
også markerede sig flot på standen.
Vi håber meget vi kan fortsætte det gode samarbejde.
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Og så var både vores arbejdsgiverforening og vores selvkørernetværk og
Kran-Blok på plads.
Det var med andre ord et DTL og samarbejdspartnere i stærkeste
opstilling.
Jeg vil ikke sige meget mere.
Jeg glæder mig til at få sludret med jer i løbet af dagen og aftenen, og jeg
ser frem til hvad Lisbeth har forberedt for vores festmiddag i aften.
Tak for ordet.

