Byde velkommen
Velkommen til generalforsamling i Taulov Transportcenter.
Som bestyrelsesmedlem håber vi altid på at se hele medlemsskaren. Det er ikke
lykkes i dag, men det er utrolig dejligt, at I er kommet – Tak for det.
Valg af dirigent
Jeg vil gerne foreslå advokat Mads Thejl Hansen som dirigent.
Beretning TTC
Ved sidste generalforsamling,
Talte vi om, covid-19 og de følger pandemien havde for vores bestyrelsesarbejde og
foreningens medlemmer.
Vi talte om en manglende aktivitet i foreningen og bestyrelsen havde svært ved at
finde en retning som ville være til gavn for foreningens medlemmer.
Til trods for den daværende retning eller mangel på samme, synes jeg, at bestyrelsen
genfandt sin plads og kampgejst.
Og en generalforsamling som denne, giver god anledning til at kigge tilbage på de
ting der så lykkes.
Infrastruktur,
I 2020 lykkes det at få afsat de kommunale midlerne til en ombygning af afkørsel 61
Og glædeligt lykkes det også i 2021 at få de resterende midler hos Vejdirektoratet.
Nu kan vi alle se frem at Adelvej bliver flyttet til gavn for Taulov beboer og afkørsel
61 bliver moderniseret til den tunge trafik medlemsvirksomhederne har brug for.

Vi har også for nyligt genbesøgt TTC ´s tidligere arbejde for at anvende
Terminaltraktorer i området og inden længe vil de nye områder af Taulov
forhåbentligt også blive en del af Politiets tilladelse.
Kommunens økonomiudvalget besluttede for lang tid siden at anvende del millioner
på forbedring af infrastrukturen i Danmark C.
Og selvom det sikkert i manges optik, tager lidt tid, synes jeg faktisk at
infrastrukturen i området tager god form.
Tusind tak for indsatsen til Rene Olsen & Anja Schaumburg fra Fredericia kommune,
som altid arbejder fornuftige forhold for virksomhederne i Taulov.
Arbejdskraft,
Emnet om at opretholde arbejdskraft, bliver desværre nok et emne som igen kan
frasige sig og det er selvfølgeligt også blevet et primær fokusområdet for TTC´s
bestyrelse.
Vi startede med vores egen lille undersøgelse og tak til de medlemsvirksomheder som
deltog.
Desværre kan miniundersøgelsen, ikke danne et validt grundlag for det arbejde som
vi ønsker at gennemføre i samarbejde med BF & Fredericia Kommunen.
Vi håber derfor snart at finde midler til en større og mere professionel undersøgelse.
De første indikationer inden for Transport & Logistik området i Taulov/Fredericia,
har dog vist, at vi skal forvente i omegnen af 2500 nye arbejdspladser de næste 3-5 år.
Det er en stor mundfuld og TTC´s bestyrelse støtter og bidrage gerne til løsninger
som kan sikre en fornuftig tilgang af arbejdskraft til område og til vores
medlemsvirksomheder.
Bestyrelsen forventer ikke, at der kun findes EN endegyldig løsning og måske kan
opgaven endda ikke løses 100%.
Men hvis vi arbejder ud fra princippet ”mange begge små”, kan vi i hvert fald sikre,
at der bliver gjort mest muligt og at vores branche eller område er med, når der skal
tiltrækkes arbejdskraft i vores retning.

TTC´s bestyrelse kan med sikkerhed ikke løfte opgaven alene og jeg vil derfor
opfordre medlemsvirksomheder til at indgå aktivt i samarbejdet og dialogen om
eventuelle løsninger.
TTC-bestyrelse har indtil videre arbejdet et par indsatsområder:
Vi har en dialog med kommunens øverste ledelse og jobcenter, hvor vi forsøger at få
flere ledige Fredecianere i arbejde.
Målsætning vil være at bringe arbejdsløsheden i Fredericia kommunen på samme
niveau som landsgennemsnittet.
Det vil være gavnligt for vores lokalsamfund og bestemt også for virksomheder der
måske kunne se frem til en lavere dækningsafgift i Fredericia.
Blot for at gøre opgaven synlig for alle, oplyser jobcenteret, at vi skal have ca. 350
ledige i arbejde for at nå landsgennemsnittet.
Så hvis hver anden, af medlemsvirksomhederne i BF kunne tilbyde et job eller vi
kunne find nogle match i de ca.2500 jobs, som Transport & Logistik branchen
tilbyder, ville vi faktisk hurtigt være i mål.
TTC, forsøger i samarbejde med Kristian og John Pagaard, med at gennemfører
anden omgang af det tidligere projekt ”Snak & Æd, hvor vi primært arbejder for at få
de unge ledige imellem 18 – 25 år på arbejdsmarked.
Jeg håber mange af jer, har tilmeldt jer arrangementet og vi kan få de unge i arbejde
på lagerne i Taulov.
Har projektet stor succes, er jeg overbevist om at vi genbruger modellen og
gennemfører flere ”snak & æd” arrangementer.
Kristian vil muligvis også fortælle mere i hans præsentation.
Derudover arbejder vi for at introducere de helt unge (8/9 klasse) til arbejdsmarked
og vores gæst,
Ungdomsskoleleder Mikkel Villadsen fra Kolding vil præsentere jer for det arbejde
Coop og han har gennemført.
Men også i dette projekt, håber jeg at Transport og Logistik branchen, får vores eget
”Coop Crew” og at vi i TTC kan bidrage til et samarbejde i den retning.
Alt i alt, ser bestyrelsen og jeg mange gode initiativer for at tiltrække arbejdskraft til,
netop vores område og måske kan situationen i Ukraine også få indflydelse – hvem
ved.

Som en start vil jeg opfordre vores medlemsvirksomheder til at deltage aktivt
debatterne og komme med indspark gode løsninger til en fælles indsats.
Det vil være ærligt, hvis vi afventer og de nærliggende kommuner løber med de alle
de gode medarbejder og elever.
Jeg ved nemlig også, at alle muligheder for at få den bedste uddannelse er til stede i
Fredericia.
Vi har landets bedste uddannelsesinstitutionerne til vores branche og tak til jer, for
altid at være klar på et samarbejde og tak fordi I konstant forsøger at tilbyde de bedste
uddannelser her i Fredericia – Tusinde tak.
Fremadrettet tænker jeg også vi i Taulov Transportcenter kommer mere ind i dialog
om bæredygtighed og grøn transport.
Det emne ser bestyrelsen også frem til og jeg håber vi i Fredericia forbliver de
førende inden for emnet.
Jeg ved, at alle odds er til stede og vi blot skal gribe nogle lavthængende frugter for at
være med helt fremme i den landsdækkende debat om grøn omstilling.
Kristian kan helt sikkert fortælle mere om aktiviteterne inden for bæredygtighed og
grøn energi og jeg håber I vil deltage, når han inviterer jer.
Til sidst vil jeg gerne takke mine bestyrelses kollegaer for den genfundne gnist og de
gode dialoger vi har haft
Jeg håber vi holder momentum og det bliver ved med at give mening, når vi bruger
tiden sammen.
Tak til Kristian, Lone, John og resten af BF, som jo er den bærende kraft for vores
forening.
Jeg håber vi i 2022 vil tilsmile Kristian og vi sammen får flere ressourcer frigivet til
de emner der berører Transport & Logistik.
Vi skal holde fokus for vores fantastiske by og vores medlemsvirksomheders område.
Tusinde tak for 2021.
Regnskab for 2021
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Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsen + 2 suppleanter
Torben Aldershaab
Mikkel Østergaard
Rune D. Rasmussen
Marianne Lehmann Nielsen – Suppleant
Kristian Bendix Drejer – Suppleant

Valg af revisor
Jeg vil gerne forslå genvalg af Carsten Petersen fra Brandt revision.
Eventuelt

