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1. Valg af dirigent
1. Bestyrelsen benyttede sig af retten til at indkalde en jurist til at lede generalforsamlingen,
og at chefjurist i DTL John Roy Vesterholm var indkaldt som dirigent.
2. John Roy Vesterholm gennemgik formalia omkring indkaldelse til generalforsamling og
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
1. Frederik Christensen og Kim Ancher blev valgt
3. Aflæggelse af beretning om foreningens og DTL’s forhold
4. Formandens beretning
Det er Sjællands Vognmandsforenings 11 generalforsamling vi er samlet til i dag, og jeg synes det
ser lysere ud end det har gjort længe.
Tal fra Dansk Byggeri har vist, at det overordnet går godt i byggeriet, som har grund til optimisme
pga. en bedre dansk økonomi og fremgang på boligmarkedet.
Men fremgangen gælder ikke anlægssiden og især ikke vejene, hvor byggeriet er kraftigt faldende
og iflg. tal fra Dansk Byggeri vil være det i de kommende år, både hos Vejdirektoratet og
kommunerne.
Danmarks Statistiks konjunkturcyklus for bygge og anlæg har vist, at erhvervet ligger med en pæn,
men siden efteråret aftagende vækst, som er langt under højkonjunkturen i 2006 og 2007.
Antallet af konkurser er langsomt stigende, både i vognmandserhvervet og erhvervslivet generelt,
og iflg. DTL’s konjunkturundersøgelse faldt vognmændenes resultat pr. beskæftiget i 2017 efter
flere års fremgang.
Så det er vigtigt, at vognmændene holder styr på omkostningerne og likviditeten, når
virksomheden vækster, og et skarpt øje med kundernes soliditet tilrådes.
International afmatning smitter af
Lastbiltrafikken viser fortsat tegn på fremgang. Både den nationale og internationale lastbiltrafik til
og fra Norge, Sverige og Tyskland er fortsat blandt det højeste siden 2008. Men internationalt har
opsvinget toppet, da vores vigtigste samhandelspartnere døjer også med arbejdskraftmangel.
Det ses både af den seneste udvikling i Danmarks Statistiks tillidsindikator for Danmark, EU,
Tyskland, Sverige og Storbritannien, i de danske forbrugerforventninger og i lastbiltrafikken og tysk
og europæisk vækst i 3. kvartal.
Afmatningen betyder ikke nødvendigvis lavkonjunktur, men måske en gradvis afdæmpning til et
tempo mere på linje med den underliggende, strukturelle vækst. International usikkerhed er dog
også meget vigtig bl.a. pga. Brexit.

Så vil jeg orientere jer om hvad bestyrelsen og foreningen har deltaget i det forgangne år.
Medlemmer
Vi har 126 medlemmer ved årsskiftet, vi har mistet 8 medlemmer p.g.a. af konkurs, restance eller er
stoppet som aktiv vognmand. Vi har fået 9 nye medlemmer som jeg vil ønske velkommen i DTL og i
Sjællands Vognmandsforening. Vi har 2 æresmedlemmer og 13 passive medlemmer i foreningen,
jeg kan lige indskyde at vi indtil nu har fået 5 nye medlemmer i 2019.
Møder
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i foreningen, deltaget i 2 Regionsmøder på vores kontor i
Roskilde, deltaget i 2 Regionsrepræsentantmøde og vi var 7 delegerede til DTL’s Generalforsamling
i Odense i 2018.
Jan Åkerman deltog den 7/10 i planlægningsmøde til vognmandens dag i Dalby – mere om det lidt
senere. Frank Lange har deltaget i møder i Trafikrådet i Kalundborg Kommune mens Trafikrådet i
Ringsted Kommune har været inaktivt i en periode.
Flemming K. Jensen er vores kontaktmand til undervisningssystemet, og her har han i 2018 deltaget
i 2 møder, et på EUC Audebo og et på EUC Kalundborg. Bestyrelsen mener det er vigtigt at vi
deltager i disse møder og får lov til at komme med input til uddannelsen af de unge chauffører.
Medlemsarrangementer
Den 2. marts holdt vi Vognmandens Dag hos MAN Dalby sammen med Køge, Næstved og
Storstrøms Vognmandsforening, det er et arrangement hvor mange mennesker får talt sammen og
hygget sig, samtidig håber vi på at der kan falde nye medlemmer af til foreningerne, der kom ca.
250 deltagere til arrangementet, det er vi fire foreninger meget stolte af, i skal stor tak alle som
bakker op om arrangementet.
21. juni 2018 Medlemsmøde hos Volvo titan i Holbæk.
Efter spisningen fortalte Carl Peter Frederiksen, TungVognsSpecialisten, om køre‐ og hviletids regler
og specielt de nye sanktioner.
Efter dette indlæg var der et indlæg om olier og smøremidler ved Dancooile v. Steen Andersen
og John Mikkelsen
Kim Ancker, Årets Transportvirksomhed, fortalte lidt om hvordan det var at blive nomineret og til
sidst valgt som årets transportvirksomhed
Sidst men ikke mindst fortalte Claus Henrik Jensen, Volvo, og fremtidens Volvolastbiler.
12. sep. 2018 Medlemsmøde hos Scania i Sorø
Her fortalte DeViking om deres produkt. DeViking ApS har udviklet IT‐systemer til
transportbranchen og grusgravvirksomheder.
Efter deres præsentation fortalte Trine Gravlund Jandorf fra ZBC om TRANSPORT – ALL INCLUS IVE.

Efter dette indlæg fortalte Henrik Sommer, Scania, om hvorledes Scania’s finansierings‐ og
forsikrings model er.
Christian B. Hansen, DTL, fortalte kort om ”elektronisk stemplur” der kan benyttes til lønafregning
Jens Gjerløv sluttede med en kort oplysning om medbringelse af synsrapport.
24. januar 2019 Medlemsmøde IVECO Roskilde
Efter spisningen havde If ved Bo Beier‐Simonsen et indlæg, hvor han præsenterede DTL’s nye
forsikringssamarbejdspartner
Som DTL‐medlem får du blandt andet følgende fordele hos If:
• Personlig rådgivning af vognmandseksperter
• Forsikringer med dækningsgaranti
• Skadebuffer – pengene kan du anvendes til at betale hele eller dele af selvrisikoen, hvis du får en
skade
• DTL repræsentanter i skadesudvalg, hvor DTL har det sidste ord ved erstatningsuenigheder
• Privatforsikringer med op til 20% rabat
• Et telefonnummer: 70 12 12 32
Så havde advokat Jacob Forman et indlæg om vognmandens/chaufførens retsstilling – eller mangel
på samme – ved færdselsstraffesager
Aften sluttede med Morten fra Iveco havde et spændende indlæg om fremtidens drivmidler og
paradokset mellem at politikkerne vil en grøn fremtid samtidig med at man har verden højeste
afgifter på energi der reducerer CO2 og NOX.
Herefter sluttede aften med en gennemgang af IVECO’s lastbil program
YX Erhverv
Sjællands Vognmandsforening har en god indkøbsaftale med YX Erhverv, det tidligere Uno‐X om
køb af dieselolie og AD Blue, hvis der er nogle der vil høre mere om aftalen kan i altid henvende jer
til en af os i bestyrelsen, aftalen med YX Erhverv betyder at foreningen kan invitere alle vores
medlemmer med ledsager til en fantastisk fest på Bromølle kro ganske gratis den sidste lørdag i
oktober, så husk at sætte kryds i kalenderen.
Sidst var vi ca. 80 mennesker samlet til en rigtig god og fornøjelig fest på Bromølle Kro den 28
oktober. Vi fik som sædvanlig rigtig god mad og der blev hygget, sunget og danset, og alle vores
sponsorer var meget gavmilde så der var mange gaver at dele ud fra vores kinesiske lotteri.
Samarbejde
Jeg har en opfordring til alle vognmænd om at samarbejde noget mere, fordi det bliver svære at
være lille vognmand når der er licitationer inden for tømning af container fra genbrugspladser til
kørsel med roer, og der bliver også licitation af vinterførebekæmpelse ved vejdirektoratet og i
nogle kommuner, er licitationerne i så store bidder at hvis man ikke samarbejder med kollegaer så
er man allerede kørt bagud.

Regionskontoret
Til slut vil gerne opfordre alle til at bruge vores Regionskontor i Roskilde, det er bl.a. det i betaler til
via jeres kontingent til. Der sidder 2 rigtige dygtige medarbejdere nemlig Jens Gjerløv og Chr.
Hansen som klar til at svare på alle spørgsmål som der opstår i dagligdagen,
Hvis i kører ude og møder en kollega som ikke er medlem af DTL, så kan i også ringe til kontoret og
gøre dem opmærksom på at der kører et muligt medlem.
Fordele
For det at være medlem betyder at i kan få en masse rådgivning så som spørgsmål om køre‐ og
hviletider og der kan i kontakte Tungvognsspecialisten som også kan tilbyde udstyr der kan gøre
hverdagen nemmere, er det forsikring så har DTL en fordelagtig aftale med If, der er også rabat ved
SOS Dansk Autohjælp og Glasexperten og mange flere, så ring og spørg.
DTL har i samarbejde med 3F og andre partnere været rundt i landet og afholdt Trafiksikkerhed i
Øjenhøjde på mange skoler.
Inden jeg slutter vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde og sammenhold som
vi har, vi kan have nogle forskellige meninger, men bliver altid enige, for det er en rigtig bestyrelse.
Også en stor tak til Jens og Christian fra Regionskontoret for deres store hjælpsomhed og faglig
dygtighed som i udviser.
Også en tak til Lene Berthelsen fra Regionskontor i Viborg, som styrer vores regnskab i foreningen
med stor dygtighed.
Også en stor TAK til Grønningen til alle medarbejderne på Grønningen for den indsats de yder for at
få dagligdagen til at fungere og gøre den lidt nemmere for os andre, John vil du hilse alle derinde og
sige stor tak fra Sjællands Vognmandsforening.
Til sidst en stor TAK til alle medlemmer for jeres loyale opbakning til Sjællands Vognmandsforening
– jo mere vi står sammen‐ jo stærkere er vi TAK alle sammen.
Beretningen blev taget til efterretning
5. Forslag til vedtægtsændringer
Forslaget til vedtægtsændringer var udsendt rettidigt, og de blev vedtaget med den i vedtægterne
forskrevne majoritet.
6. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
1. Kassereren gennemgik regnskabet der viste et lille underskud
2. Regnskabet blev godkendt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen var følgende kandidater på valg og opstillet inden for fristen:

