Referat
Bestyrelsesmøde, Port House, den 14.06.2022 kl. 8.30 – 10.00
Deltager: Torben Aldershaab, Rune D. Rasmussen, Kristian B. Drejer, Mikkel Østergaard,
Claus Terkelsen, Lone Nielsen
Fraværende: Kim Thorstein-Nielsen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
Orientering fra formanden
Under punktet orientering fra formanden, kunne Torben Aldershaab berette at der i dag er
”jobdating”, som er arrangeret i samarbejde med Fredericia Jobcenter.
Arrangementet afholdes hos Bendix Transport, og er efter en henvendelse fra Fredericia
jobcenter ultimo maj, hurtigt blevet arrangeret.
Pga. den korte frist, har flere virksomheder dog ikke mulighed for at deltage, men synes
arrangementet er fint. Der er iflg. Fredericia Jobcenter, sendt indbydelse ud til 150 ledige.
Vi skal have kigget på hvilke nye virksomheder der er kommet til i Taulov området, også
dem der har lejet sig ind hos Taulov Dryport.
Hvis virksomhederne ikke er medlem af TTC, får de ikke informationer om arrangementer
der kunne have interesse, derfor er det vigtigt at vi får fat på alle virksomhederne, så de
også ved hvilke områder TTC´s bestyrelsen og Business Fredericia arbejder med.
Post Nord lukker ned i Fredericia, og ca.200 medarbejdere skal have nyt arbejde, og
eftersom der er mangel på arbejdskraft i Taulov området, vil disse medarbejdere hurtigt
komme i andet arbejde.
Hvad angår CoopCrew er der intet nyt. Bestyrelsen snakkede om hvilke opgaver det er
TTC skal have i dette projekt. Mikkel Østergaard mener at det er Fredericia Jobcenter der
skal komme med forskellige koncepter på hvad de unge mennesker kan tilbyde af
arbejdskraft, om det er inden for lager eller kontor, og hvilke opgaver der kan udføres.
Der er bestyrelsesmøde hos Business Fredericia tirsdag aften, og på dette møde vil Torben
Aldershaab tale for en medarbejder til Business Fredericia med fokus på transport &
logistik.
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Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia
Kristian Bendix Drejer kunne berette at huspriserne nu er dyrere i Fredericia, og har kun
den ½ liggetid, i forhold til både Kolding og Vejle.
Det ser også fint ud i forhold bosætning, der er sket en fremgang.

Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
Intet til dette punkt.

- Evt.
Næste bestyrelsesmøde vil være et strategimøde den tirsdag den 6. september kl. 14.00.
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