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Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Port House, d. 24.01.2023 kl. 08.30-10.00 
 
Deltager: Torben Aldershaab, Kristian B. Drejer, Maria Bejer Clausen, Mikkel Østergaard, Claus 
Terkelsen 
 
 
Fraværende: Rune D. Rasmussen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen, Kim Thorstein-Nielsen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt.  

 
 

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referatet blev godkendt. 

 
 

Orientering fra formanden  

Torben bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 1, 2023.  

Torben bød også velkommen til erhvervskonsulent Maria Bejer Clausen fra Business 
Fredericia. 

Maria er tiltrådt d. 2. januar 2023 og kommer fra Erhvervshus Sydjylland. Maria har mange 
års erfaring med virksomhedsudvikling, strategi og digitalisering og har tidligere i hendes 
karrierer arbejdet med transport og logistik virksomheder. Derfor overtager Maria ansvaret 
for TTC og medlemmerne. Herunder deltagelse i bestyrelsesmøderne fra Lone Nielsen. 
Maria vil besøge TTC’s medlemmer i løbet af foråret og starter med bestyrelsen. 

Bestyrelsen drøftede hvilke historier som skal være de første som Danske Digitale Medier 
skal arbejde med samt målgruppe område for historierne. Aftales at der følges op på næste 
bestyrelsesmøde og Andreas Dyhrberg Andreassen inviteres til kl. 09.00, for at starte vores 
kernehistorie. 

Torben fortalte om hans deltagelse i samarbejdet med FGU og ØSG Danske fragtmænd, 
hvor Andreas er bestilt til at skrive først TTC historie.     

 

Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia 

Kristian orienterede om ombygningen af 61A, samt at afspærringens varighed. Kristian 
forslår at der bliver nedsat en dialoggruppe med kommunen for at sikre løbende information 
til TTC’s medlemmer. Bestyrelsen syntes det var en god idé. Business Fredericia arbejder 
med at få indkaldt til møderne. 

Derudover forslog bestyrelsen at en af de første arrangementer der afholdes for TTC’s 
medlemmer i 2023 bliver et informationsmøde vedr. ombygningen af 61A og hvordan 
afspærringer og omkørsler ligger i de forskellige perioder.  
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Maria orienterede om at kommunen er i gang med at ligge sidste hånd på den endelige 
ansøgning vedr. kørsel med terminaltraktorer på TTC’s område.  
Forventer at godkendelsen forligger inden næste bestyrelsesmøde d. 28. februar 2023. 
 

Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Mikkel havde på sidste bestyrelsesmøde en forespørgsel til bestyrelsen omkring 
medarbejder udlån.  

Maria orienterede om dialog med John Pagaard om mulige løsningsmodeller. Der er 
muligheder for medarbejder udlån.  

Medlemmer orienteres i det første nyhedsbrev. 

 

Mikkel forslog om det er muligt at lave skiltning til snebroen, som vil kunne placeres på 
udvalgte medlemmers grund. På den må vil det være nemmere for chauffører at finde 
snebroen. 

Maria undersøger priser og muligheder. 

 

Derudover aftales det at der udsendes nyhedsbrev til TTC’s medlemmer snarest. Her vil 
der også indkaldes til generalforsamling d. 15. marts 2023. 

 

- Evt.  
 


