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      19.12.2022     

                  22-51 

Referat fra møde i DTL Selvkørernetværk 
 

Mødedato: 12. november 2022   

Mødested: Agerskov Kro & Hotel 

 

 

Velkommen til efterårs-jule SKN-møde 

Ordstyrer Andreas Schmidt bød velkommen til de fremmødte medlemmer og ledsagere. 

 

Deltagere  

Andreas Schmidt 

Bent Kjærgaard 

Brian Pedersen 

Elith Andersen 

Emil Thøgersen 

Flemming Jensen 

Flemming V. Jensen 

Frederik Brix 

Kaj V. Sørensen 

Lars Justesen 

Per H. Andersen 

Per Moldrup Kappel 

Poul Christensen 

Simon Mathiasen 

Søren Hvolbøll Pedersen 

Teddy Leif Nielsen  

Tom Hansen 

Aage Olesen 

 

Sekr. Finn Bjerremand  

 

Følgende havde meldt forfald 

Christian Rønholdt 

Jan Bergmann Scheuer 

Jens Jørgen Pedersen 

Leif Knudsen  

 

 

Godkendelse af referatet   

Referatet fra sidste møde den 20. august 2022 blev godkendt med en lille rettelse.  
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Medlemsforhold  

Der blev sagt pænt tak og farvel til Poul Christensen, der altid været meget 

engageret i DTL-Selvkørernetværk, og som nu har valgt at udtræde af netværket. 

Der er endnu ikke fundet nogen afløser fra Fyns Vognmandsforening. 

Lige nu er der flere potentielle medlemmer i spil fra andre foreninger, men der er 

endnu ikke dukket nogen op til møderne.  

 

  

Indlæg om Recharge City 

Projektdirektør Charlotte Ørnsvig fra Recharge City gav et godt indlæg om Europas første 

og største parkerings- og opladningscenter med EU-platincertificering. Projektet, der 

omfatter parkeringspladser til 450 lastvogne, opføres lige nu i den sydvestlige udkant af 

Horsens, faktisk i Hedensted Kommune, ved det store vejkryds direkte ud til både 

motorvej E45 og Vestvejen.  

Stor tak til Charlotte for et interessant og uddybende indlæg.  

 

 

Bordet rundt 

 

Andreas Schmidt: Sønderjyllands Vognmandsforening har sammen med SØV haft 

et Teknisk fyraftensmøde i Kolding hos Applus sammen med if, 

Circle K. og Færdselsstyrelsen, hvor også bilinspektør Jens 

Maegaard fra Team Vejsidesyn gav et interessant indlæg med 

en efterfølgende god debat. Der var et godt fremmøde og det 

var et rigtig godt møde.   

  

 

Brian Pedersen:  Der er ikke sket så meget i Vestjyllands Vognmandsforening  

Vi har haft Finn Nørbygaard ude til et aftenevent for at fortælle 

og det var overraskende interessant 

Om et par uger skal vi til et juleevent i Hamburg.   

 

 

Teddy Nielsen: I Storstrøms Vognmandsforening har vi også deltaget i en 

Teknisk aften, hvor også Færdselsstyrelsen også deltog. Det var 

sammen med Næstved og Køge Vognmandsforeninger. 

 Vi holder generalforsamling den 18. marts 2023. 
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Kaj Sørensen:                     I Vognmandslauget holder vi julefrokost den 3. december. 

 Kaj fortalte at man i Frederiksberg Kommune har indført at 

man skal have tilladelse til fx at holde med en kranbil og udføre 

en opgave og der skal ligeledes søges tilladelse og det koster 

penge, hvis man vil stille en container ud. Det hele bliver også 

indført i Københavns Kommune og Kaj pointerede i den 

forbindelse at det er vigtigt at bøder og afgifter altid faktureres 

videre. 

 

 

Per Kappel: I Thy er vi i gang med at arrangere generalforsamling, der 

afholdes den 25. februar og samtidig er vi ved at genetablere 

arrangementet med at fejre chauffører der har jubilæer. Det er 

jo et skulderklap til de medarbejdere der har arbejdet mange 

år ved den samme vognmand.  

 

 

Simon Mathiasen: I Nordjysk Vognmandsforening har vi også deltaget i en Teknisk 

Aften ved Applus i Nr. Sundby, det var et godt arrangement 

med gode indlæg. Der var faktisk venteliste, så vi gentager det 

inden længe.     

 

 

Tom Hansen: Vi har hos Næstved Vognmandsforening deltaget i en Teknisk 

Aften hos Applus i Næstved, sammen med Køge, Sjællands og 

Storstrøms Vognmandsforening hvor bl.a.  Færdselsstyrelsen 

deltog og der var stor ros til bilinspektør Jens Maegaard for 

hans indlæg. De øvrige indlægsholdere var Circle K., Applus og 

IF.  

 I september havde vi en tur til Airbus i Hamburg og Krone i 

Werlte. 

Vi holder VG-Dag i Dalby i februar sammen med Storstrøms 

Vognmandsforening, Køge og Sjællands Vognmandsforening              

 Vi holder generalforsamling i marts.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dansk Transport og Logistik 

 
 Grønningen 17 
Postboks 2250 
DK-1019 København K 

Tel. 7015 9500 
Fax  7015 9502 

dtl@dtl.eu 
www.dtl.eu 

 

Per H. Andersen: Vi har i Østjyllands Vognmandsforening haft et fyraftensmøde 

ved Scania i Aarhus, hvor Scania fortalte om el-lastbiler, 

LoadMaster var til stede og fortalte om deres digitale 

kørselsrapporter Turmaster, Leasingkonsulenten v/Kurt Nielsen 

kom med et godt indlæg omkring finansiering i 

vognmandsvirksomheder og sekr. Finn Bjerremand, DTL 

fortalte om de nye forslag til vægte og dimensioner, som endnu 

ikke er endelig vedtaget.  

 Vi har været på tur til IAA Transportation i Hannover, en 

udmærket tur.  

 

 

Poul Christensen: Vi har i Fyns Vognmandsforening været på en udflugt til 

Stauning Whisky, hvor vi hørte om hvordan de var startet op og 

hvordan de laver whisky og derefter gik turen videre til 

Mønsted Kalkgrube.  

 Poul informerede også om at nu er alle seks spor færdige på 

motorvej E20 mellem Middelfart og Odense.   

   

 

Elith Andersen:  Vi har holdt vores jubilæumsfest med en hundrede mennesker 

i Nordre Birk. I løbet af efteråret har vi fået en håndfuld nye 

medlemmer.    

 

Søren H. Pedersen: Der er ikke sket så meget i SØV. For en enkelt gangs skyld har vi 

fået flere nye medlemmer ind, end der er forsvundet.   

 Vi holder bestyrelsesseminar den 14.  januar og det bliver 

denne gang på den anden side af vandet (Lillebælt /sekr).  

 

 

Aage Olesen: Jeg har været til møde her ved DTL Exxit 59 med if på en 

videokonference. De har en god tilgang til vognmændene og de 

har fokus på at give gode priser til DTL’s medlemmer.  
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Eventuelt 

Sekr. informerede om at LoadMaster Weighing System havde været med til en 

medlemsaften ved Østjyllands Vognmandsforening, som blev afholdt ved Scania i 

Aarhus. Efterfølgende havde Søren Nielsen fra LoadMaster kontaktet sekretæren og 

spurgt om de måtte komme til et møde og fortælle om deres produkter, specifikt den 

digitale kørselsrapport. Per Kappel kom med flere spørgsmål til systemet og det blev 

aftalt at sekr. sendte kontaktinfo på Per Kappel til LoadMaster, så nogen af 

spørgsmålene kan blive belyst og vi kan få svar på om det er en god idé at LoadMaster 

måske får en halv time på et kommende møde.  (Sekr. har siden mødet formidlet 

kontaktinfo) 

Sekr. gav en frisk opdatering på sidste nyt om Euro 7 normen, informationer der netop 

var kommet fra NLA i Bruxelles.  

  

 

 

Næste møde 

Næste møde skal ifølge planen være lørdag den 11. februar 2023 ved DTL, Transitvej 10, 

Exxit 59, Vejle 

Som ordstyrer er udpeget Kaj Sørensen.  

 

 

 

 

DTL Selvkørernetværk 

Sekr. Finn Bjerremand 

Tlf. 40961611 

Mail. fba@dtl.eu 

   

 

 
 


