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   20-261 

Referat fra møde i DTL Selvkørernetværk 
 

Mødedato: 20. november 2021   

Mødested: Pejsegården Brædstrup 

 

 

Velkommen til Brædstrup 

Aage Olesen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og ledsagere, herefter var 

der frokost. Stor tak til Aage for hele arrangementet. 

 

Eftermiddagsmøde 

Mødet begyndte kl. 13:15, hvor Søren Hvolbøll Pedersen var ordstyrer.  

 

Deltagere  

Bent Kjærgaard 

Brian Pedersen 

Elith Andersen 

Emil Thøgersen 

Flemming V. Jensen 

Jes Hansen 

Kaj V. Sørensen 

Kresten Simonsen 

Lars Justesen 

Leif Knudsen 

Morten Bang Gravensten 

Per H. Andersen 

Poul Christensen 

Søren Hvolbøll 

Tom Hansen 

Aage Olesen 

Sekr. Finn Bjerremand  

 

Følgende havde meldt forfald 

Flemming Jensen 

Jan Bergmann Scheuer 

Jens Jørgen Pedersen 

Per Kappel  

Teddy Leif Nielsen 
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Godkendelse af referatet   

Referatet fra sidste møde, den 1. august 2020 blev godkendt, på trods af en lille datofejl. 

 

Arbejdstidsdirektivet 

Underdirektør Frank Davidsen, DTL-Danske Vognmænd, kom i forlængelse af det sidste 

møde i august måned, med et rigtig godt indlæg om den eventuel kommende 

administration og kontrol af arbejdstidsreglerne for førere af tunge køretøjer. Indtil 

videre er der ikke nogen der kender den kommende kontrol, det vil først være i det 

kommende år man finder ud af hvordan det skal være.  

Frank Davidsen svarede også på spørgsmål under indlægget som gav en opdatering på 

hvor man er henne lige nu og de fleste fik nok sat nogle begreber på plads undervejs.   

Stor tak til Frank Davidsen for et godt indlæg med masser af gode informationer.     

 

 
 

 

Medlemsforhold  

Sekr. fortalte at det faktisk har gået godt med selvkørernetværket og det er en 

fasttømret gruppe, men jeg har erfaret at der er to medlemmer der nu er på vej 

ud af netværket. Samtidig har vi også et potentielt medlem, der måske er på vej 

ind i netværket.   

De to medlemmer af DTL-Selvkørernetværk, der begge er talsmænd, havde kort 

forud for mødet meddelt at de ville træde helt ud af netværket.  

Vognmand Jes Hansen, Rødekro har med meget kort varsel afhændet sin 

vognmandsforretning og har i stedet fået ansættelse i skov- og 

entreprenørbranchen. Han har været medlem af DTL-Selvkørernetværk i 12 år. 

Vognmand og kranudlejer Morten Bang Gravensten, MB Transport, Holstebro, 

der har været medlem af netværket i en halv snes år og talsmand i ca. fem år 

siden, har valgt at koncentrere sig mere om sin kranudlejningsforretning.  
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Talsmand Tom Hansen takkede Jes Hansen og Morten Bang Gravensten for deres 

store og mangeårige indsats i netværket.  

-I vil blive savnet i netværket og aldrig nogen sinde blive glemt, sagde Tom 

Hansen, der overrakte en kurv til begge de afgående medlemmer.  

DTL-Selvkørernetværk er i gang med at finde yderligere to nye medlemmer til 

netværket og to nye talsmænd.   

 

 

 
 

Tom Hansen overrækker en kurv til Morten og Jes Hansen  

 

Transport 2021  

Der var stor tilfredshed med den netop afholdte Transport2021 i Herning og DTL-

Selvkørernetværkets engagement på DTL-Danske Vognmænds stand.  

Sekr. takkede for indsatsen herunder også de fremsendte billeder, hvor der i 

begyndelsen ikke var mange at vælge imellem. Men efterhånden som åbnings-

datoen nærmede sig, kom der rigtig mange billeder og ikke alle blev taget i 

anvendelse.  

-Det var i år en god oplevelse, sagde Tom Hansen, der takkede for en god 

oplevelse og jeg synes at marketing- og redaktions-medarbejder ved DTL, Selina 

Dravnfeldt skal have stor ros for hendes indsats med organiseringen og at skabe 

liv på standen med billeder.  

Sekr. foreslog at der bliver nedsat et udvalg i god tid forud for en kommende 

Transportudstilling, så netværket er klar til at deltage.   
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Parkering 

Tom Hansen berettede om hans ”nye Facebook-ven”, en kvindelig politiker, der i 

forbindelse med kommunalvalget har vist interesse for parkeringsproblemerne. Hun har 

fået tilbudt, at hun kan komme med på en tur længere væk end Sjælland, så hun kan 

opleve problemet. Tom Hansen beskrev situationen som værende endnu værre end 

nogensinde, og kontrollanterne er mere aggressive end tidligere.  

 

 

Bordet rundt 

 

Brian Pedersen (Vestjysk Vognmandsforening): vil holde VG-dag i januar. (Det er dog 

siden blevet aflyst på grund af Covid19.) Foreningen har mistet et par medlemmer og 

fået to nye.  

 

Per H. Andersen (Østjyllands Vgf): Vi havde møde i går og vi kan konstatere at der flere 

der stopper og det tilbageværende bliver bare kæmpestore virk. VG-dag er udsat. 

 

Emil Thøgersen (Østjyllands Vgf): Meget er indtil videre sat på standby. 

 

Leif Knudsen (Holstebro Vgf): Der er ikke sket meget, vi har haft et fælles aftensmøde 

med Vestjyllands Vognmandsforening. 

 

Poul Christensen (Fyns Vgf): Der er stadig mange børn der ikke har lys på deres cykler og 

der er mange forældre der ikke sørger for reflekser. Det vil være en god idé med en 

kampagne, der kan skubbe på.  

 

Elith Andersen (Nordre Birk): Der er ikke sket meget siden sidste møde. Vi er i gang med    

at lave en jubilæumsfest, foreningen har den 12. marts næste år, 125 år’s jubilæum. Det 

går godt med masser at lave og nu er det et problem med leveringstid på nye lastbiler.  

 

Lars Justesen (Sønderjyll. Vgf): Vi oplever ikke det store i Sønderjylland i øjeblikket. Lars 

nævnte specifikt problemet med den langvarige proces med at få udstedt nye 

vognmandstilladelser. 

 

Kaj Sørensen (Vognmandslauget): Vi har fået ny oldermand, og Kaj nævnte også 

problemerne med de stigende miljøkrav, der vil medføre stigende omkostninger for dem 

der bor i de berørte områder.    

 

Tom Hansen (Næstved Vgf): medlemsmøde 4. nov. Sammen med Sjællands 

Vognmandsforening i Køge arbejdsdirektiv. Vi prøver om vi kan afvikle VG-dag i februar, 

men afventer situationen.  
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Søren Hvolbøll (SØV): Vi skal have bestyrelsesmøde i næste uge, og vi arbejder på en tur 

til den kommende IAA Hannover.  

 

 

Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt.  

 

 

Næste møde 

Der blev fastsat en dato, men det har ikke været muligt at booke det valgte sted på den 

nævnte dato, så der vil blive udsendt informationer om det næste møde.  

  

 

 

DTL Selvkørernetværk 

Sekr. Finn Bjerremand 

Tlf. 40961611 

Mail. fba@dtl.eu 

   

 

 


