
Velkommen til Nordre Birks Vognmandsforening ’s ordinære generalforsamling 

2023, her på Skævinge Kro. 

 

Jeg vil sige velkommen til vores aktive medlemmer, passive medlemmer, seniorer 

samt vores 2 gæster fra DTL, nemlig underdirektør Frank Davidsen, som vi i 

bestyrelsen har indstillet som dirigent, samt direktionssekretær Lisbeth Hamberg. 

Derudover vil jeg også byde velkommen til vores 2 æresmedlemmer Ole Frederiksen 

& Svend-Aage Rasmussen. 

Vi har været igennem et på mange måder mærkeligt og også dårligt år. 

Lad mig nævne i flæng: krigen i Ukraine raser stadig, den havde vi håbet, var sluttet 

for længe siden, dette tror jeg desværre ikke sker foreløbig. Inflationen har steget 

kraftigt, alt er steget, men det ser heldigvis ud til, at der er ved at komme styr på 

inflationen, vi har især kunnet mærke det på oliepriserne, som heldigvis er ved at 

finde et naturligt leje igen, priserne i grusgravene og andre byggematerialer stiger 

hele tiden, og på hjemmefronten, er det især varmeudgifterne som har taget 

himmelflugten. 

Vi må håbe, at der snart kommer lidt normale tilstande.  

Jeg er bange for, at vi er på vej ind i en ny krise. 

Alt dette gør jo desværre, at der bliver fald i meget arbejde, f.eks. byggeriet, da vi jo 

også har haft en kraftig rentestigning oveni, og dette gør, at vi desværre nok vil se et 

fald i lastbiler. 

Vi kan jo så i vores område, håbe på at vi vil få del i kørslen på det nye sygehus i 

Hillerød samt forlængelsen af Hillerød motorvejen. 

Sidst i november 2022, så jeg på Facebook, og I ved jo nok, alt hvad man læser på 

Facebook og i Ekstra Bladet er sandt, og i dette tilfælde var det. Der stod, at ARC 

(Amager Ressource Center) havde anskaffet 2 dieselgeneratorer, som skulle hjælpe 

med at oplade deres 37 nye el-skraldebiler. Dette mente jeg, at vi skulle undersøge, 

så jeg tog bl.a. kontakt til DTL, og talte med underdirektør Ove Holm, som bl.a. har 

sin daglige gang på Christiansborg, og fik ham til at undersøge det. Han undersøgte 

det og ARC bekræftede at de brugte generatorerne som hjælp, jeg har hørt 

forskellige tal 2%, 3%, 5% & 6%, men i min verden er det 2-6% for meget. 



Jeg har også været i kontakt med oldermand Henrik Tofteng, da det jo også er i 

Lauget´s område og interesse, og vi blev enige om, at jeg skulle køre sagen. 

ARC var selvfølgelig ikke så glade for, at vi roder op i sådanne sager, men de 

begrunder det med, at det har været et problem, at få skaffet nok strøm bl.a. at få 

gravet kabler ned, og få sat lade standere op. Det mener jeg, at de skulle have tænkt 

på, inden de fik bilerne. Havde det været en af os, der havde vundet licitationen, så 

skulle sådanne ting have været på plads, inden vi startede, ellers ville vi få bøder for 

misligholdelse af kontrakten. 

Et andet problem som ARC nævner er, at de skal flytte bilerne til en anden location, 

men det er vel ikke en undskyldning vi kan bruge. 

ARC skulle have bestilt yderligere 100 el-skraldebiler, så de skulle blive den største 

udbyder af el-skraldebiler i Europa, man må jo så håbe, at de har fået løst 

strømproblemet til den tid. 

Erik Østergaard skrev bl.a. om denne sag i DTL Magasinet i december 2022 på side 3. 

D. 7/3-23 sagde ARC farvel til de 2 dieselgeneratorer, da de så havde fået løst deres 

strøm problem, det er simpelthen alt for sent, specielt når man ved, at de selv 

producerer strøm. 

Jeg ved at bl.a. Enhedslisten, som jo er så grønne, har ytret sig om, at det er helt i 

orden, at ARC har brugt diesel generatorer, bare det er el-skraldebiler, for de larmer 

jo ikke, når de indsamler skrald, så er det åbenbart lige meget med NoX udslippet på 

Amager. 

Det er også kommet frem, at lovgivningen gør, at andre ikke kan ”tanke” strøm hos 

ARC, hvis det er tilfældet, så må den lov laves om. 

Alt i alt, er dette noget som vi skal være opmærksomme på, i vores hjemkommuner, 

for hvis det kan lade sig gøre i København, så kan det også i andre byer. 

Så kan vi se frem til nye vægtgrænser og dimensions grænser fra 2025, som Frank 

Davidsen vil fortælle mere om senere. 

Der kommer også snart kilometerafgift, som vil starte op i 2025. Den vil være på 

godt 1 kr. pr kilometer, og vil stige fra 2028. 

 



Kan vi lægge det over på kunden, det skal vi jo, men det bliver sindssygt dyrt, og er 

det den rigtige måde, at gøre det på, var det ikke bedre at lægge afgift på 

brændstoffet, men så bliver hr og fru Jensen jo også ramt. 

Har DTL gjort nok for vores sag, jeg havde håbet på et andet udfald?  

Der har været overenskomstforhandlinger, og parterne er blevet enige om, en stor 

lønstigning, både på løn, frit valg og pension, jeg havde frygten en storkonflikt, men 

den kan lønmodtagerne vel næppe tillade sig, med disse lønstigninger, det er 

virkelig en stigning, som vi må gå videre til vores kunder med, det blive nok svært, 

men vi må stå sammen om det. 

Vi har jo fået ny hjemmeside, som jeg håber, at I har været inde og kigge på. Der 

kunne vi godt tænke os, at man kunne bruge den, når man skulle have fat i en 

kollega, leverandør m.m. 

Det vil sige, at vi skal bruge jeres telefon nummer, mailadresse & web adresse, de 

fleste oplysninger har vi, men vi skal have tilladelse til at bruge dem pga. GDPR-

lovgivningen, og jeg kan forstå på Lisbeth Hamberg, at der er flere, som ikke vil have 

deres oplysninger på vores hjemmeside. Det kan jeg ikke forstå, når man er aktivt 

erhverv drivende, vil I ikke godt genoverveje det, så vi kan få hjemmesiden 

opdateret. Indtil videre er der 50 aktive der har sagt ja, 14 har sagt nej tak og 23 har 

ikke svaret. Hvis ikke det er alle der siger ok, så bliver det et stort arbejde, manuelt 

at indtaste oplysningerne, og så kan det være lige meget. Det var lavet som en hjælp 

til os selv, og evt. nye kunder. Jeg kan måske forstå seniorerne, at de ikke vil oplyse 

tlf. nummer, men det er vel ikke anderledes, end de gamle telefonbøger, der stod vi 

jo også i, så please giv jeres accept til Lisbeth på den mail hun sendte ud.  

Ifølge kalenderen, så er vinteren slut, og de må vi håbe, men så kan jeg ikke undgå at 

tænke over, hvordan den har været. Jeg syntes ikke, at den har været særligt slem, 

men til gengæld syntes jeg, at kvaliteten af snerydningen ikke er som tidligere år. 

Det virker som om i bliver kaldt senere ud, og sneploven må ikke bruges mere end 

højst nødvendigt, og f.eks. nødspor og cykelstier ikke skal tages. Før i tiden, kunne 

man se når man kom ud af Frederiksborg Amt, for så dalede kvaliteten, sådan syntes 

jeg ikke det er mere, er det vejdirektoratet som passer på pengene eller hvad? 

Det er ikke en kritik af de af jer som har vintertjenesten, for I gør jo bare, hvad I får 

besked på, men jeg mener bare, at kvaliteten er faldet, og hvis det er tilfældet, så 

skal vi måske reagere over for vejdirektoratet. 



Der har heldigvis også været positive ting i det forgangne år, f.eks. holdte vi NBV’s 

125 års jubilæum på Comwell Borupgaard i Snekkersten d. 10 september, hvor vi var 

ca. 100 deltagere, aktive, passive, seniorer inviterede & sponsorer, hvor vi havde en 

super fest med god mad/drikke samt underholdning med musik og dans og 

overnatning på hotellet. Vores sponsorer havde været så gavmilde med sponsor 

gaver, at der faktisk var gaver til alle par/enlige, og de sidste 2 var DTL så generøse 

at de sendte vin til dem, tusind tak for det. 

Vi havde selvfølgelig håbet på flere deltagere, men det kommer måske til næste 

fest. 

I dagligdagen er vi bl.a. repræsenteret i DTL region øst, hvor alle 

vognmandsforeninger øst for Storebælt på nær Lauget er med. Hver forening stiller 

med 2 mand, hvor vi hører nyt fra DTL, lovgivningen m.m., der er 2 møder årligt, 

derudover er der Regions repræsentations møder også 2 gange årligt, hvor alle 

vognmandsforeninger samt specialforeninger mødes, (det var det som blev kaldt 

formand/næstformandsmøde før), så er vi repræsenteret i samarbejdsudvalget for 

affaldshåndtering i Stor København og Nordsjælland, også med 2 møder om året og 

ikke mindst har vi 2 mand med i selvkører netværket (Elith & Kenneth, som har 

afløst Kresten) med 4 – 5 møder om året. 

Nu har vi kørt med vores nyhedsbrev, 1 gang i kvartalet, hvor vi prøver at fortælle 

lidt om hvad der sker i foreningen m.m., er det noget vi skal fortsætte med?  

En sidste ting er, hvis det var så vigtigt for regeringen at inddrage en fridag (St. 

Bededag), hvorfor flytter man den så ikke bare til efter Kr. Himmelfartsdag, den 

fredag holder de fleste firmaer fri, og dermed inddrager man en fridag, men i mine 

øjne, ville fagforeningerne have svært ved at brokke sig over, at man har inddraget 

en uofficiel fridag. 

Inden jeg slutter, så vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen, hvor vi har et 

kanon godt samarbejde, medarbejderne på regionskontoret (Jens Gjerløv som har 

lavet vores nye hjemmeside og Christian Hansen), Lisbeth Hamberg & Frank 

Davidsen fra Grønningen, vores nye bogholder fra DTL Vejle Jane Rasmussen, og ikke 

mindst vores fanebærer Erling Andersen, som altid er klar, hvis vi har behov for hans 

hjælp. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 

Tak 



 


