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Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Port House, d. 28.02.2023 kl. 08.30-10.00 
 
Deltager: Torben Aldershaab, Rune D. Rasmussen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen, Kristian 
B. Drejer, Maria Bejer Clausen 
 
Fraværende: Mikkel Østergaard, Claus Terkelsen, 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. 2, 2023.  

 

Først artikel ud af 10 stk. emne ’FGU/ØSG-samarbejdet’ modtaget fra Andreas Andreasen 
d. 27/2-2023. Dialog på møde omkring målgruppe samt kanaler.  

Enighed blandt de deltagende om at den skal ud via Fredericiaavisen, samt TTCs egen 
LinkedIn og Business Fredericias Sociale Medier. 

 

Torben har modtaget henvendelse om Recharger City ved Horsens, om vi på nuværende 
tidspunkt kn forstille os et lignende projekt i Fredericia.  

Bestyrelsens bakker samlet op om, at et sådant projekt vil skulle være en de af 
kommunens laderstanderstrategi, såfremt det ville skulle realiseres i Fredericia. Så for 
nuværende er der ingen planer herom. 

Bestyrelsen bemærker dog at det er et fint projekt for Horsens. 

 

Samtale affødte en snak om det nationale behov for parkering for chauffører. Maria vil 
forsøge at bære problemstillingen videre til ITD. 

 

Spørgsmål fra formanden vedr. om der stadigt er problemer med affald og andet når 
chauffører parkerer i vejkanten. Ingen fra bestyrelsen er bekendt med at problemet stadigt 
er af samme omfang som tidligere. Der følges op med relevante medlemmer der tidligere 
har gjort opmærksomme på problemet. 

 

Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia 

Kristian havde et punkt på dagsordenen ift. om TTC vil være villige til at sponserer Sommer 
Rock 2023, med 20.000,00 kr. grundet den nuværende situation i Fredericia Shopping.  
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Bestyrelsen diskuterede forslaget. Konklusion: Medlemmerne i TTC stemmer om det på 
generalforsamlingen d. 15. marts. Kristian indsender til Torben som indkommen forslag.  

 

Maria har haft møder med flere fra TTCs bestyrelse og fortsætter med resten samt 
medlemmer nu. 

 

Maria orienterede om møde med Vejdirektoratet og Fredericia Kommune d. 8. februar vedr. 
ombygningen af 61A, samt at afspærringens varighed. Projektet låses nu og går dernæst i 
ekspropriering og udbud. Derfor er der ingen entreprenør og detail planlægning på projektet 
før til efteråret. Informationsmøde for medlemmer rykkes til Q4 2023 eller primo 2024 lige 
inden opstart. 

Der indkaldes til nyt møde med VD og FK lige efter sommerferien. 

Maria står for al løbende kommunikation med VD og løfter videre ind til de rette 
interessenter. 

Medlemmer orienteres om status samt ingen aktivitet før 2024 der berør området direkte. 

 

Maria orienterede om at godkendelse ligger vedr. kørsel med terminaltraktorer på TTC’s 
område. Udsendes snarest. 

 

Maria Har undersøgt priser og muligheder for skiltning af snebro. Tilbud ligger mellem 
40.000,00 – 65.000,00 kr. eks. moms for 10 stk. skilte – dette punkt kommer på igen efter 
sommerferien, til diskussion og beslutning. 

NB. Kommunen er villige til at kikke på at få skiltet til snebro sammen med de andre skilte i 
forbindelse med afslutningen af projektet omkring TSA61. Derfor er det kun muligvis en 
midlertidig løsning.  

 

Invitation til generalforsamling udsendt i sidste uge. 

Regnskabet er ikke kommet endnu. Lone Nielsen fra BF følger op. 

 

Maria orienterer om at Kim Thorstein-Nielsen og Claus Terkelsen er på genvalg. Kim 
ønsker ikke genvalg. Maria følger op med Claus om han ønsker at fortsætte. 

Opmærksomhedspunkt at formand og næstformand har været opstillet samme år. Rune 
genopstiller i år. så er de ikke på valg samme år. 

 

Torben forsøger at kontakte potentielle kandidater til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen fik ikke talt om TTC´s kernehistorie for 2023/2024 og punktet skubbes til næste 
bestyrelsesmøde.  

 

 


