ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 23. marts 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i Taulov Transport Center, på Hotel Fredericia.
Der forelå følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelle forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

AD 1
Til dirigent valgtes advokat Erling Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig.

AD 2
Formanden, direktør Nils Skeby, aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplyste
herunder bl.a., at foreningen har arbejdet for en eventuel etablering af en security parking. Det har været
et stort emne.
ADP har undersøgt økonomien i at etablere et sådant anlæg men måtte opgive planen, da der ikke var
økonomi i det.
Fredericia Kommune har nu lejet et areal og oprettet en midlertidig ordning, således at chauffører kan
parkere på arealet, og der er opstillet forskellige faciliteter, herunder har ADP opstillet en toiletvogn.
P.t. parkeres trailere på området. Det er ikke hensigten. Hvis det ikke ophører, må kommunen sætte
konsekvenser herimod. Det er ikke meningen, at arealet skal fungere som containerplads for
vognmændene.
Foreningen er repræsenteret i kommunens Advicory Board vedrørende transportområdet, og har herunder
bl.a. drøftet skiltning, modulvogntog, jobmatch m.m.
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Endvidere har bestyrelsen arbejdet med reglerne for terminaltraktorkørsel i området, og er i dialog med
myndighederne og DTL.
Et andet emne, som bestyrelsen har arbejdet med, er modulvogntog. Der er her klart brug for et
samarbejde med kommunen, idet der flere steder i området er behov for fysiske ændringer. Kommunen
har fremrykket investeringer fra 2018 til 2017. Det drejer sig om kr. 4.000.000. Der arbejdet nu på at drøfte
modulvogntog med politikerne, idet der PT er stærk stigende mængde af vogntogskørsel i området.
I samarbejde med kommunen arbejdes der også med planer om til- og frakørsel til motorvejen. Dette skal
ske i et samarbejde mellem kommunen og vejdirektoratet.
Foreningen arbejder også med ændring af skiltning til transportområdet, idet det er et ønske, at
Vejdirektoratet skal ændre skiltningen på motorvejen, og dette vil nu ske.
Kommunen er endvidere i gang med at udskifte vejskilte i området, så de bliver mere letlæselige for
chaufførerne.
Der arbejdes med at fremskaffe oplysninger om arbejdspladser i området for transport og logistik.
Foreningen har i det forløbne år afholdt et gå-hjem-møde og vil fortsætte med dette i 2017.
Formandens beretning toges til efterretning.

AD 3
Formanden, direktør Nils Skeby, gennemgik årsregnskab for 2016.
Årets resultat viste et underskud på kr. -4.082, men der havde været ekstra mange udgifter i det forløbne år
bl.a. i forbindelse med etablering af snebro.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

AD 4
Formanden, direktør Nils Skeby, gennemgik forslag til budget for 2016, hvor der budgetteres med
indtægter på kr. 105.000 og udgifter på kr. 63.500.
Budgettet blev taget til efterretning, og det blev besluttet at fastsætte kontingentet til samme kontingent
som for 2016.

AD 5
Der var ingen forslag.
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AD 6
Bestyrelsesmedlemmerne, Kim Torstein Nielsen og Ib Nielsen, var på valg. De blev begge genvalgt uden
modkandidater.
Suppleanterne, Morten Maimburg og Kristian Bendix Drejer, var på valg. De blev ligeledes genvalgt uden
modkandidater.

AD 7
Bestyrelsen forslog, at foreningen vælger samme revisor som Business Fredericia.
Statsaut. revisor Carsten Pedersen, Brandt Revision, Fredericia, blev valgt som ny revisor.

AD 8
Der var intet til behandling.

Generalforsamlingen sluttedes.

Som dirigent:

__________________________________
Erling Christensen

3

