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Velkommen til NV 23. generalforsamling. 

Fantastisk, at ser jer igen. Oprindelig skulle vi have holdt 

generalforsamling d. 21. marts men pga. Corinavirus/Covi-19 tog 

Mette Frederiksen den beslutning af lukke alt ned i DK og dermed 

har vi jo måtte udskyde vores generalforsamling. Men nu er vi 

samlet.  

Og velkommen til Frank Davidsen fra DTL. Frank vil være vores 

dirigent samt komme med lidt spændende efter 

generalforsamlingen og endnu engang tak til FAS for at lægge 

lokaler til. 

Jeg håber, at får nogle gode timer sammen i formiddag. 

Desværre skal vi ikke mødes i aften men vi finder en dag i løbet af 

efteråret til at lave noget hygge. 

 

Nu tager vi lige lidt morgenbrød og så går vi i gang med 

generalforsamlingen aver vi lidt om på rækkefølgende på 

generalforsamlingen. 

Velbekomme. 

 

 

 

 



Generalforsamling: 

Som der står i vedtægterne § 6. stk. 4 så har bestyrelsen ret til at 

indkalde en jurist til, at lede generalforsamlingen. Vi har derfor 

indkaldt Frank Davidsen fra DTL til denne opgave. 

Vær ‘go Frank så er ordet dit! 

 

Formandens beretning: 

 

Ja, så er det gået endnu et år. Et år som har været stille og roligt 

som så 

Vi har haft nogle gode bestyrelsesmøder. Det er god bestyrelse at 

arbejde med. 

Hvad er de så sket i 2019: 

• Transportmesse 

• Tur til Helsingør. Super godt vejr og spændende rundvisning 

på Søfartsmuseet  

• Vognmandsdag hos HE Jørgensen. Tak for opbakningen  

 

 

 

 

 



Hvordan går det så i vognmandsbranchen/Syd-Vest og 

Midtsjælland? 

Jeg tro ikke, at er mange der kan klage over 2019. Der har været 

gang i hjulene når man ser de forskellige    

Sidste år talt jeg lidt Brexit men det blev jo ændret hele tiden og 

først i år er de ude så må vi se verden så ser ud.  

Men lige er vi så blevet ramt af Corona/Covid-19. Det siges at 

transportbranchen er ramt af dette, men det tro jeg nu mere er 

personbefordringen som blevet ramt det. Lad os se hvordan 

vores efterår kommer til, at ser ud. 

Hvis jeg skal sige lidt om det negative om Covid-19 så synes jeg at 

udsættelses på miljøbiler og varebilskursuser er øv. Jeg tro at vi 

nok skulle få klaret alle opgaverne uden udsættelses.   

 

Så havde vi valg sidste år og så måtte der en hel ny regering til. 

Her drømte jeg om Magnus Heunicke som transportminister. Det 

blev så kun en drøm. Og lige nu så ser det ikke ud til, at vi får 

motorvej til Næstved lige med dette. Motorvejsgruppen i 

Næstved kæmper for det. 

 

Vores til Krone, Verlte/Bremen er ikke aflyst men flyttet den til 3-

6 juni 2021. 

 

 



Og så har vi jo ikke vores hygge i aften. Dette har vi også flyttet til 

en gang i efteråret. Vi har ikke fundet datoen men skal nok 

hurtigt finde en dag da der nok bliver travlt med al det der er 

udsat her i foråret. 

 

Vi skal jo ikke glemme, at vi er en del af DTL som gør et kæmpe 

politisk arbejd for os vognmænd og der kan takke alle DTL-

medarbejdere for. 

 

Jeg vil bare nævne nogle af de områder arbejdes med: 

• Vi har fået højere hastig i byerne og mon ikke får vi det også 

på landevejene 

• Vejpakker 

• Køre- og hviletid 

• Rastepladser og p-pladser 

• Social dumping 

• m.m. 

 

Hvis I vil vide mere kan I se mange ting på DTL.EU eller tilmelde 

jer nyhedsbreve ved DTL.  

 

En lille status på vores medlemskab. 

• 20 aktive medlemmer 

• 11 passive medlemmer 



 

Endnu engang vil jeg gerne takke bestyrelsen for nogle gode og 

konstruktive timer til bestyrelsesmøder samt DTL-møder.   

 

 

 

Eventuelt: 

Jeg kan oplyse at vi har fået 2 invitationer fra 

Sjællandsvognmandsforening:  

1. september er der møde hos Scania Holbæk 

25. september er der møde hos Volvo, Ringsted 

 


