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Referat af 
 

Generalforsamling i Sjællands Vognmandsforening 
Skipperkroen, Mullerup Strandvej 19, 4200 Slagelse 

 
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 10:00 

 

1. Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen foreslog Frederik Christensen som dirigent – Fredrik blev valgt som dirigent. 

Han indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. 
vedtægterne, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig 
 

b. Valg af stemmetællere Kjeld Nielsen og Søren Bek-Pedersen blev valgt som stemmetæller 
 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens og DTL’s forhold 

Formanden fremlagde følgende beretning: Det er Sjællands Vognmandsforenings 13 generalforsamling vi er 

samlet til i dag, og min beretning den bliver forholdsvis kort, fordi Covid-19 har også indflydelse på den. Jeg 

vil orientere jer om hvad bestyrelsen og foreningen har deltaget i det forgangne år – og det er ikke meget. 

Lidt om medlemssituationen 
Vi har dags dato 123 medlemmer, sidste år var vi 120 medlemmer, vi har mistet 4 medlemmer p.g.a. af at de 
er stoppet som aktiv vognmand – det vil sige vi har fået 7 nye medlemmer som jeg vil ønske velkommen i 
DTL og i Sjællands Vognmandsforening. Vi har 2 æresmedlemmer og 14 passive medlemmer i foreningen. 
 
Covid-19 har også medført et begrænset antal møder 
Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i foreningen, deltaget i 2 Regionsmøder på vores kontor i Roskilde, deltaget 
i 2 Regionsrepræsentantmøde og vi var 7 delegerede til DTL’s virtuelle Generalforsamling i 2020. 
Generalforsamlingen i DTL blev også afhold virtuelt i år den 29. maj – her havde vi 8 delegerede og de fleste 
var samlet hos mig så vi ”deltog” samlet i generalforsamlingen. 
 
Medlemsarrangementer 
Har desværre også været ramt af pandemien. Vi fik afholdt vognmandens dag den 29. februar 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. 14 dage senere lukkede Danmark ned, så vi kunne ikke holde 
medlemsmøder hen over foråret og sommeren  
 

men den 1. september var der Medlemsmøde hos Scania i Holbæk.  

Under overskriften POLITIETS KONTROL AF TUNGE KØRETØJER. Nicolaj og Peder fra TCØ fortalte at der ikke 
indføres nye typer af fejl og mangler, men at chaufføren ”bare” skal gøre hvad han/hun altid har skulle 
gøre inden transporten påbegyndes – undersøge om køretøjet er i forsvarlig stand, og vognmanden skal 
hele tiden sørge for at hans køretøjer er i lovlig stand. Det var et rigtig godt møde, hvor de 
sikkerhedskritiske fejl og mangler ved store køretøjer blev afdramatiseret. Der god dialog og gode 
spørgsmål til de 2 politifolk. 
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Så lukkede Danmark ned igen og i ved jo alle at genåbningen først lige er begyndt 
 
Økonomi - Nogle økonomiske nøgletal for Danmark og branchens økonomi og forventninger til samme.  
Under pandemien er det gået ganske godt for transportbranchen. Til sammenligning med finanskrisen i 2009, 
forventes der allerede en normalisering i løbet af 2021. Ser man på konjunkturcyklusen for hhv. industrien, 
bygge og anlæg, serviceerhvervene og detailhandelen så har Byggeriet ligget normalt under krisen, mens 
serviceerhvervene, herunder restauranter, konferencecentre m.m. er meget hårdt ramt. Detailhandlen ligger 
også under normalen.  
 
Antallet af østeuropæiske biler over den danske grænsen, er stabiliseret hen over de sidste 4 år og DTL 
forventer med både udrulning af vejpakken og genindførsel af godskørselsloven, at se endnu bedre 
resultater. Nye krav til aflønning af udenlandske chauffører, der pr. 1. januar 2021 skal aflønnes efter danske 
forhold ved cabotagekørsel i Danmark, samt registrere sig inden forud for indenrigskørsel påbegyndes, er nu 
begyndt at få effekt. Første kvartal har været en vejledningsprocedure, men nu udstedes der bøder. Fra d. 1. 
juli 2021 bliver danske chaufførers løn ligeledes kontrolleret for, om der aflønnes efter korrekt overenskomst. 
Alle aflønner selvfølgelig efter en landsdækkende overenskomst – hvis ikke – så se at få styr på jeres 
aflønninger. Ifølge Færdselsstyrelsen vil forkert aflønning takseres til en bøde på kr. 30.000, - pr. chauffør 
man har ansat og som ikke aflønnes korrekt. Der er ingen forskelsbehandling, udenlandske vognmænd skal 
registreres elektronisk når de kører gods i Danmark. Køres der fx uden registrering koster det kr. 10.000 og 
forkert aflønning takseres også her til kr. 30.000 
 
Nu sagde jeg forskelsbehandling – og det skal i passe på med! Søger i en ny chauffør må man ikke lægge vægt 
race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social 
eller etnisk oprindelse. En mand reagerede på et opslag som chauffør. Han blev inviteret til samtale – her 
viste det sig at manden var døv, hvorfor vognmanden sagde til ham at i hans virksomhed var det vigtigt at 
man kunne kommunikere med kunderne og det kunne han ikke når han var døv. Den døve mand anmeldte 
virksomheden for forskelsbehandling og vognmanden måtte betale en erstatning på kr. 30.000,00. Historien 
vil vide, at den døve mand har søgt job i andre vognmandsforretninger efterfølgende.  
 
Vanvidskørsel 
Siden sidst er der kommet et nyt begreb VANVIDSKØRSEL. Der har allerede været et par eksempler på 
vanvidskørsel med lastbiler. F.eks. en beruset chauffør på den fynske motorvej, der havde kørt imod 
kørselsretningen. Man kunne tidligere konfiskere bilen, hvis det var ejeren af bilen der sad bag rattet med 
henblik på senere beslaglæggelse. Nu må Politiet konfiskere køretøjet, selvom ejeren ikke selv sidder bag 
rattet. DTL arbejder med to ting i denne forbindelse.  

1. Indskærpelse overfor chauførere, at de selv skal til lommerne – dette kan evt. indgå i 
ansættelseskontrakten og  

2. tjek straffeattester for tidligere grove overtrædelser. 
 
Nedlæggelse af regionerne 
Der har været forslag om nedlæggelse af regionerne. På det seneste regionsbestyrelsesmøde fortalte Frank 
Davidsen, at man efter møder rundt i landet med regionsbestyrelserne, havde besluttet ikke at omlægge til 
2 årlige formandsmøder og nedlægge bestyrelserne i regionerne. ”Vi har lyttet til de gode argumenter for 
fastholdelse, hvorfor der i år ikke vil være forslag til vedtægtsændringer”. De småjusteringer der er til 
vedtægterne, venter man med til næste år, hvor det vil være muligt at samles fysisk igen. Men andre og mere 
tidssvarende ændringer er på vej. Kontorerne i Viborg og Roskilde nedlægges og der vil fremadrettet kun 
være et kontor i Vejle. Dette er man pt. i gang med at udvide med bl.a. større mødelokaler, som også 
medlemsforeningerne er velkommen til at benytte. Kurser vil så vidt muligt blive afholdt her fremadrettet. 
Konsulenterne har de sidste år arbejdet landsdækkende ud fra kompetencer, og ikke ud fra hvor i landet man 
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befinder sig. Det gør, at DTL i dag har en topmotiveret stab til at servicere medlemmerne og med det nye set-
up, hvor der i vidt mulig udstrækning arbejdes hjemmefra og fra landevejen, bliver konsulenterne i den grad 
mobile.  
 
Erhvervspolitisk update 
Infrastrukturplanen 2035 fylder meget i øjeblikket, hvilket også afspejler sig i det seneste nummer af DTL-
magasinet, hvor der bl.a. var en medlemsundersøgelse om emnet. 2035-planen er meget ambitiøs og det er 
det der er brug for. Det er et stærkt udspil fra Regeringen, hvor slagsmålet bliver hvorledes vi får fastholdt 
regeringen i de planlagte vejinvesteringer. Der er dog et par mangler, bl.a. omkring rastepladserne. Dette 
arbejder DTL forsat hårdt på. Vejdirektoratet har lagt op til en forøgelse på op til 30% , men det er ikke godt 
nok!. DTL skubber på alt hvad de kan, men pt. venter man på Regeringen.  
 
Vægt og dimensioner – DTL har spillet ind med flere forskellige forslag. Vogntog med kran bør kunne køre 
med de tilladte længder plus et længdetillæg på 2 meter og det bør også tillades at have 5-akslede 
påhængsvogne med en tilladt totalvægt op til fx 35 tons. Større frihøjde bringes igen i spil. Vejdirektoratet 
har givet 410 cm mens bl.a. Norge, Sverige og England kører med helt andre frihøjder og nogen steder helt 
uden begrænsninger. Modulvogntøj kører afsted, men der er plads til flere udvidelser. Statsnettet er indfaset 
mens det kniber mere kommunalt. Der har været forsøg med dobbelttrailer-vogntog på 34,5 m og DTL har 
ligeledes spillet ind med DUO-kærren. DTL arbejder ligeledes de planlagte kørselsafgifter i 2025, hvor 
processen er i fuld gang. De første høringer forventes omkring juletid. Regeringens udspil er 80-90 øre/km. 
DTL arbejder for at få en stærk indflydelse på selve udformningen.  
 
Arbejdstidsregistrering hvem der kommer til at kontrollere hvad og om der vil være øget straf for 
overtrædelse, vides ikke på nuværende tidspunkt. TVS har derfor udarbejdet en ekstra funktion i Tacho-
online, hvor der tages udgangspunkt i kørekortsdata sammenlagt køretid og andet arbejde. Funktionen er 
ligetil og helt enkelt – lyser den grønne knap, er alt godt men lyser den rødt, er der noget der skal gås efter i 
sømmene.  
 
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 
Her plejer jeg at sige - jeg vil gerne opfordre alle til at bruge vores Regionskontor i Roskilde. Men det er jo 
snart forhenværende, men alle DTL’s konsulenter også Jens og Christian er klar til at svare på alle spørgsmål 
som der opstår i dagligdagen.  
 
Fordele 
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 Skadesforsikring, der er også rabat ved SOS Dansk Autohjælp, 
Circle K, Applus 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 et godt samarbejde og det sammenhold som 
vi har, vi kan have nogle forskellige meninger, men bliver altid enige, for det er en rigtig bestyrelse. 



Formand René Mitrofanov - Bastrupvej 13 B, 4400 Kalundborg - Mobil: 40401038 - Mail: rm@rmtr.dk 

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. Lene er i øvrigt snart forhenværende, idet hun går på pension en gang i løbet af efteråret. 

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. 

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. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen hvorfor den blev taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
a. Kassereren fremlagde et meget flot regnskab som blev taget til efterretning.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. På valg er René Mitrofanov (villig til genvalg) 
b. Jan Scheuer  (villig til genvalg) 
c. Jan Åkerman  (villig til genvalg) 

Der var ingen modkandidater, hvorfor alle 3 blev genvalgt 

Suppleanter til bestyrelsen: Valg af 1. og 2. suppleanter 

Anders Jensen og Frank Lange blev genvalgt 

5. Valg af revisor og suppleanter:
Revisor på valg Kurt Hermansen og Per Andersen

a. Ole og Jørgen Hansen blev genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent

7. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag der skulle behandles på generalforsamlingen

8. Eventuelt
a. Intet yderligere under eventuelt

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for gode ro og orden 

Frederik Christensen Jens Gjerløv 
Dirigent referent 
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Om redaktøren

• Mit navn: Niels Møller Madsen

• Født 1960 i Holstebro

• Uddannet journalist i 1988

• Arbejdet som redaktør siden 1992 – først for
Miljøstyrelsens blad, så for HK‐forbundets
fagblad

• Speciale: Medlemskommunikation

1

2

Niels Møller Madsen, Redaktør DTL Magasinet, fortalte kort om jobbet som redaktør for DTL magasinet og om hvordan 
bladet blev til.
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DTL’s 
kommunikations‐

afdeling

• Presseklip – dagligt nyhedsoverblik inden for transport

• Pressemeddelelser – fx DTL‐reaktioner på politiske
udspil

• Kronikker, debatindlæg og ”salg” af DTL‐vinkler til
pressen

• Lobbyvirksomhed i forhold til politikere m.fl.

• Nyhedsbreve – serverer kontante nyheder og
serviceinfo

• Podcast‐indslag

• Opslag på Facebook, LinkedIn og Twitter‐indslag

• DANSKE VOGNMÆND – perspektiverer og præsenterer

DTL‐Magasinet 
DANSKE 

VOGNMÆND

• Udkommer 9 gange om året

• Oplag: Cirka 3.000

• Modtages af alle medlemmer (ca. 1.600)

• Det resterende oplag sendes ud til:

• Transportpolitikere

• Journalister/pressen

• Samarbejdspartnere

• Organisationer og personer med interesse
for transport og logistik

3
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Bladet er en del af en 
sammenhæng

• DTL’s direktion og bestyrelse

• DTL’s erhvervspolitiske afdeling (politik og 
tekniske spørgsmål)

• DTL’s medlemsservice (medlemsrådgivning og 
medlemstilbud)

• Medlemmerne

DANSKE 
VOGNMÆNDS 

mission

• Skal fremme DTL’s politiske dagsorden

• Skal fremstå som DTL’s troværdige ansigt udadtil

• Skal bidrage til at binde DTL sammen som 
organisation

• Skal spejle vognmændenes virkelighed

‐ derfor kommer vi ud til jer, så ofte som muligt

‐ derfor er der ofte en vognmand på forsiden

‐ derfor hedder bladet DANSKE VOGNMÆND

‐ derfor laver vi hvert år læserundersøgelser

5

6
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Færdselsstyrelsen og 
p‐afgifterne

Det er stødende for retsfølelsen, at østeuropæiske 
chauffører og vognmand bare kan køre fra p‐afgifter, 
mens danske chauffører og vognmand skal betale ved 
kasse 1.

Det er blandt de emner, vi gerne vil tale med 
Færdselsstyrelsen om. Og senere følger op med 
aktindsigt i, hvor sagen står.

November 2019 –
direktør Stefan Søsted 
fra Færdselsstyrelsen

Interview med manden med 
ansvaret for en lang række 
spørgsmål af interesse for 
vognmænd: sikkerhedskritiske 
fejl, lange ventetider på 
tilladelser, særtransport‐
bekendtgørelser osv. osv.

Og også indkradsning af p‐
afgifter. Han antyder at 
styrelsen søger en privat aktør 
som hjælp.

7
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Januar 2020 –
Vicedirektør Jesper 
Høgh Bach fra 
Færdselstyrelsen

Et år går. Nu har styrelsen fået 
en chef med ansvar for den 
tunge transport. 

Vi følger op på snakken med 
direktøren fra året før.

Nu har styrelsen fundet en 
privat aktør til at kræve p‐
afgifter ind fra Østeuropa. 
Vicedirektøren henviser bl.a. til 
firmaets gode ”track record”.

Marts 2020 – Private 
kunder om p‐afgift‐
inkassator

Hvilken track record, 
vicedirektøren henviser til står 
hen i det uvisse.

DANSKE VOGNMÆNDS egen 
rundringning til inkasso 
firmaets danske kunder afslører 
chokerende ringe resultater i 
østeuropæiske lande.

Ifølge dem kan man reelt ikke 
indkradse p‐afgifter i en række 
østeuropæiske lande.

9
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April 2020 –
Færdselsstyrelsen har 
endnu ikke sendt p‐
afgifter videre

Vi beder om aktindsigt i, hvad 
Færdselsstyrelsen har gjort ved 
de ubetalte bøder – og på 
tidspunktet for indsigten er 
stort set ingen sendt videre til 
opkrævning.

Efter sommerferien skriver vi 
om, hvorvidt engagementet af 
privat aktør har været en succes 
eller ej…

Dyretransporter og 
ansvarsfordeling

Bladet har de seneste par år dækket 
dyretransportørernes kamp mod myndighedernes 
indgreb overfor erhvervet. Især fordelingen af ansvaret 
for dyr transportegnethed er et problem.

Kombattanterne er dyretransportører/DTL m.fl. på den 
ene side og Politi, Fødevarestyrelse, dyrevelfærdsfolk og 
politikere på den anden side. 

Her kommer et artikelforløb fra januar 2020 til maj 2021. 
Artikler der læses både af politikere og myndigheder.

11
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Januar 2020 –
vognmand Carsten 
Møibæk om ansvar

Reportage fra Salling hos 
vognmand, der virkelig kæmper 
med myndighedernes rigide 
administration af 
ansvarsreglerne.

Okt. 2020 – Rosgaard 
om Fødevarestyrelsen

Interview med Lars Rosgaard fra 
Rosgaard A/S, hvor han 
kritiserer Færdselsstyrelsen i 
hårde vendinger.

I en anden artikel i samme blad 
replicerer styrelsen, at den 
synes samarbejdet med 
erhvervet er fint.

13

14
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Dec. 2020 – MEP fra S 
om ansvar

Med DTL’s mellemkomst har 
medlem af Europa‐Parlamentet 
Niels Fuglsang (S) besøgt Lars 
Rosgaard. Og man fornemmer 
en opblødning i Fuglsangs ellers 
hårde dyrevelfærdsretorik i den 
efterfølgende klumme i bladet.

Maj 2021 – Ansvar op i 
Europa‐Parlamentet

MEP Niels Fuglsang (S) har fået 
ansvarsfordelingen for dyrs 
transportegnethed med, når 
Europa‐Parlamentet de næste 
par år skal drøfte revision af 
den forordning, som er årsag til 
balladen I Danmark.

15
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Andre eksempler på 
samspil politik/blad

• Miljøzonerne, hvor DTL har haft delegationer i 
Folketinget, mens bladet igen og igen har beskrevet, 
hvordan miljøzonepolitikken koster erhvervet dyrt 
(Lastbilcentralen, AVAS m.fl.).

• Varebiler, hvor DTL har presset på for at få fjernet 11 
kilos‐reglen, mens bladet har interviewet 
nøglepersoner fra varebils‐branchen.(3x34, GLS, SKV 
m.fl.)  Reglen ser nu ud til at blive fjernet.

• Vejpakkerne, infrastruktur, klima, PostNord osv.

Meget læst reportage fra St. 
Merløse, hvor Per Christensen 
beretter om sine trakasserier 
med Ringsted kommune om 
vinterberedskabet. Så fik han 
hjælp fra Dansk Erhverv og DTL.

17
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I Kalundborg for at tale med 
Obel Transport A/S om deres 
mange gazelle‐kåringer. Hvordan 
gør de?

Vi gennemfører 
medlemsundersøgelser – denne 
her om uddannelse og 
lærepladser.

19

20
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Så vidt muligt underbygger vi en 
medlemsundersøgelse med 
virkeligheden ude hos 
vognmanden. Her er vi på besøg 
i Lemvig hos Æ Vognmand for at 
tale med Vognmand og lærling.

Læserundersøgelser

Hvert efterår gennemfører vi læserundersøgelser for at 
tjekke, om vi er i sync med læserne. Resultaterne 
bruger vi til at justere indhold og form.

Undersøgelserne viser blandt andet, at

‐ Bladet er den væsentligste kilde til info fra og om DTL

‐ 2 ud af 3 læser bladet, når det er udkommet

‐ 80 procent læser bladet fra tid til anden

‐ 82 procent er overordnet tilfreds med bladet
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De 3 vigtigste emner, som DTL 
Magasinet efter din mening 
burde skrive om.

Erhvervs- og transportpolitik 45%

Test af nye lastbiler/varebiler mm 31%

DTL's aktiviteter, holdninger og politik 30%

Gode råd og inspiration til, hvordan jeg kan blive bedre til at drive min virksomhed 28%

Medlemstilbud, rabatter og services fra DTL 22%

Trafiksikkerhed 22%

Best practice-artikler (fx reportager fra kollegers forretninger) 20%

Transportøkonomi 19%

Holdninger og debat 18%

Arbejdsgiverspørgsmål 16%

Uddannelse og efteruddannelse 13%

Reportager fra udstillinger og messer 10%

DTL's generalforsamlinger 3%

Kontakt os med en 
god historie

Inspirationen til artiklerne i bladet kommer 
mange steder fra:

‐ Den aktuelle politiske dagsorden
‐ Direktionen
‐ Erhvervspolitisk afdeling
‐ Medlemsservice og konsulenterne
‐ Ideudvikling i redaktionen 
(Kommunikationsafdelingen)

‐ Tips fra medlemmer

I er mere end velkomne til at kontakte os med 
ideer/forslag til emner vi bør tage op i bladet!
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Tak for ordet!
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