Nordre Birks Vognmandsforening
Vognmandsforening i DTL Region Øst
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 14. marts 2015 på Skævinge Kro.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Advokat Andre Rouvillian, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet og indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere.
To af foreningens to æresmedlemmer blev valgt som stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode.
Formanden aflagde beretning, der blev taget til efterretning uden kommentarer.
En vigtig dato at huske herfra er årets skovtur den 30. maj 2015.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden andre kommentarer end en enkelt om hvorfra
gælden til kreditorer kom fra, hvilket blev forklaret.
5. Valg af formand
Ole Frederiksen blev genvalgt.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
Leif Jensen fratrådte og Henrik Kristiansen blev valg ind.
Henrik Fjellerup blev genvalgt
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Keld Hansen og Jørgen Olsen
Valg af revisor og suppleant.
Bjarne Svendsen Blev genvalgt som revisor og
Mogens Bay valgtes som revisorsuppleant.
Formanden takkede Leif Jensen for mange års godt arbejde i foreningen og samarbejde i
bestyrelsen.
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret.
8. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Formanden fortalte, at Kjøbenhavns Vognmandslaug stadig bejlede til Nordre Birks
Vognmandsforening for en sammenlægning af de to foreninger, men at bestyrelsen var kommet til
enighed om at takke pænt nej tak til dette.
For en god ordens skyld ville han dog gerne høre forsamlingens mening om en evt. sammenlægning
af de to foreninger, og om bestyrelsen havde taget fejl og evt. skulle arbejde på en eventuel
sammenlægning.
Ved håndsoprækning blev der konstateret fuld opbakning til bestyrelsens beslutning om Nordre
Birks Vognmandsforening foresatte eksistens uden yderligere sammenlægninger med andre
foreninger, herunder Kjøbenhavns Vognmandslaug.
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Herefter var der følgende kommentarer til bestyrelse, forening og andre under eventuelt:
Jørgen Olsen takkede for de gode arrangementer der efterhånden bliver holdt rundt omkring.
Ove Pedersen talte om nostalgi og loyalitet, og ytrede sin mening om hvorfor man ikke skal gå ind
for en sammenlægning.
Den størrelse man har nu er vigtig i forhold til de lokale forhold foreningen tager sig af, og derfor
bør man ikke gå ind for en sammenlægning med andre foreninger.
Peter O. Nielsen spurgte til nyt fra ”Containersagen”, hvilket Frank Davidsen redegjorde for efter
generalforsamlingen.
Klaus Pedersen opfordrede medlemmerne til at komme med emner og sager foreningen kunne
tage op eller tage sig af.
Ole Frederiksen takkede for genvalget som formand samt opbakningen til bestyrelsens beslutning
om, ikke på nuværende tidspunkt, at arbejde på en sammenlægning med Kjøbenhavns
Vognmandslaug.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Ove Holm og Frank Davidsen fra DTL fortalte efter generalforsamlingen om DTL’s politiske arbejde i
2014 og 2015.
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