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Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Port House, den 08.11.2022 kl. 09.30-10.00  
 
Deltager: Torben Aldershaab, Kristian B. Drejer, Mikkel Østergaard,  
Claus Terkelsen, Rune D. Rasmussen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen  
 
Fraværende: Lone Nielsen, Kim Thorstein-Nielsen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt og lavet på mødet. 

 
 

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referatet blev godkendt. 

 
 

Orientering fra formanden  

Torben orienterede om FGU hvor underviseren Kim havde hold ude hos Danske Fragt 
Mænd og man efter spurgte andre virksomheder som ville åbne dørene et par timer for 
eleverne. 

  
 

Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia 

Kristian orienterede om at der i Business Fredericia bliver plads til en erhvervsplaymaker i 
2023 da det skete i budgetforhandlingerne som modydelse til at dækningsafgiften bortfaldt. 
Der skal fokus på de unge og efteruddannelse. Der bliver ansat en Erhvervskonsulent fra 1. 
januar 2023. En af opgaverne bliver at facilitere TTC. Kristian spurgte på om det kunne 
være 15.000 kr. yderligere fra TTC til betaling for lidt tid. Det blev vedtaget for 2023.   

 
 

Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Operatører er først nu begyndt at mærke afmatningen de sidste 2 uger. De forventer et 
større dyk i første kvartal 2023. Rune ser ind i en voldsom vækst i 2023. Der var en 
diskussion om der skulle laves en arbejdskraftundersøgelse eller ej. Konklusionen var at 
man gerne ville have Lone til at opdele medlemslisten i operatører/ekspeditører 
virksomheder, Lager og Logistik og andre. Listen må gerne sendes ud til bestyrelsen til 
vurdering af hvad der giver mening. 
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Opmærksomheds skabende aktiviteter. 

Bestyrelsen havde budt Andreas fra Budskabsfabrikken ind til et møde. Der skal 
udarbejdes et oplæg hvor der skal skabes 10 små historier, 4 store historier og en 
kernefortælling. Det er nødvendigt at Transport & Logistik branchen får fortalt alle de gode 
historier der er i området, da man kan være udfordret på at det generelt er negative ting der 
fylder i pressen. Man glemmer alle de gode ting som branchen har skabt for området. TTC 
vil betale for en kampagne. 

 

- Evt.  
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 14.12.2022 kl. 17.30. Julefrokost sammen med 
mødet. Send en mødeindkaldelse i kalenderen. Lone finder et sted i samråd med Torben. 

 


