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Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Port House, den 14.12.2022 kl. 17.30-19.30  
 
Deltager: Torben Aldershaab, Kristian B. Drejer, Mikkel Østergaard, Kim Thorstein-Nielsen, Lone 
Nielsen 
 
 
Fraværende: Claus Terkelsen, Rune D. Rasmussen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt.  

 
 

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referatet blev godkendt. 

 
 

Orientering fra formanden  

Torben bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen drøftede det tilbud der er kommet fra Andreas, Danske Digitale Medier A/S, og 
besluttede at budgettet til den gode fortælling om transport & logistikbranchen max skal 
være omkring kr. 30.000, -. Der skal laves nogle forskellige alm. artikler, en stor artikel og 
en kernehistorie. Det er vigtigt at få de gode historier ud.  
 

Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia 

Kristian orienterede om at pr. 1/1-2023 er Marie Bejer Clausen blevet ansat som 
erhvervskonsulent i Business Fredericia, som afløser for Jesper Bonnén.  

En af Marias opgaver vil være at hjælpe TTC´s bestyrelse med arrangementer, SoMe 
opslag mm, samt have kontakten til TTC´s medlemmer.   

Kristian spurgte bestyrelsen om det ikke kunne være en idé at lave en kampagne for nye 
mulige medlemmer af TTC primo 2023. 
Bestyrelsen synes alle at det var en god idé, og Mikkel foreslog at hvert bestyrelsesmedlem 
får f.eks. 3 virksomheder de skal kontakte, og her fortælle om alt det gode TTC har og har 
haft en finger med i. 
 

Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Mikkel havde et par punkter som han synes TTC´s medlemmer skulle informeres om:  

 

• Nu hvor vinteren igen er kommet, skal virksomhederne huske at vi har en snebro 
hvor isen fra presenningerne kan fjernes. 
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• Der arbejdes pt. på at få fornyet tilladelsen hos Fredericia Politi for kørsel med 
terminal traktor i i TTC´s området. 

 

• En god historie fra CoopCrew projektet.   

 

Bestyrelsen besluttede at disse punkter skulle rundsendes til TTC´s medlemmer sammen 
med en lille julehilsen. 
 
Mikkel havde en forespørgsel til bestyrelsen omkring medarbejder udlån. Dette punkt skal 
drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. Samt høre John Pagaard hvilke muligheder der 
er. 
 
Torben har fået en henvendelse fra Lars H. Olsen som er beboer i Taulov omkring et 
projekt han arbejder på, ”bevar Taulov station”. Som det er lige pt., er det bygningen som 
Taulov gruppen vil bevare. 
TTC er interesseret i at få tog stationen til at fungere bedre, så den bro der er fra spor 1 til 
spor 2, bliver forlænget over til spor 3, så passagerer kan komme direkte over til 
erhvervsområdet.  

 

 

- Evt.  
Der bliver inden længe indkaldt til bestyrelsesmøder i 2023. 
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15. marts 2023. 
Husk også at tilmelde jer Business Fredericias nytårskur den 25. januar 2023. 

 


