
Referat Østjysk Speditørforening 

Mandag den 29. april kl. 13.00 

 

Agenda 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår  

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Evt. valg af formand eller kasserer  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Ole Mørk og Steen Osorio genopstiller  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

9. Behandling af indkomne forslag  

10. Eventuelt 

 

Punkt 1:  

Formanden bød velkommen til en lidt anderledes generalforsamling end de foregående år, nemlig som 
online møde.  

Jakob Størling, Danske Speditører blev valgt som dirigent, som kunne konstatere at generalforsamlingen er 
lovlig indkaldt jf. vedtægterne, hvorfor den er beslutningsdygtig.  

 

Punkt 2: 

Formanden gennemgik årets aktiviteter i foreningen. Den traditionelle nytårsfrokost blev afholdt, ligesom 
Generalforsamlingen blev det. 2019 var også året hvor Østjyske Speditører var vært for årets 
Repræsentantskabsmøde. Det blev afholdt i Skanderborg, hvor dagen bød på flere aktuelle emner 
(digitalisering, uddannelse og EU vejpakke) samt en paneldebat med Natacha Koch, East Logistics, Henrik 
Dam Kristensen, Schenker og Kurt Larsen DSV, som talte om speditionbranchen i dag, og fremtiden – hvad 
er vores muligheder.  Efter et vellykket dagsarrangement, blev Skanderborg Bryghus besøgt. Der var 
mulighed for at smage på huset produkter ligesom der var et foredrag omkring Skanderborg festivalen og 
dens historie. Et meget interessant og spændende foredrag som faktisk fortsatte den røde tråd fra dagens 
arrangement omkring innovation og nytænkning.  

Efterfølgende var der middag på Skanderborg Park Hotel.  

 



2019 bød også på lokalpolitisk arbejde i samarbejde med Århus Erhvervsklub samt der blev afholdt et 
eftermiddagsmøde om Incoterms 2020.  

Formanden kom også ind på ønsker til arrangementer i 2020, men der må tiden vise hvad der bliver muligt. 
Young Freight Forwarders blev nævnt i den forbindelse, at de skal på banen med et arrangement senere på 
året måske (Young Freight Forwarders er Danske Speditørers netværksgruppe for Speditører op til 30 år) 

Punkt 3: 

Regnskabet (er vedlagt som bilag) blev præsenteret af formanden, og der var ikke yderligere kommentarer 
eller spørgsmål.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 4:  

Bestyrelsen for Østjyske Speditører forslår at kontingentet fortsætter uændret på kr. 2.500,- pr 
medlemsvirksomhed.  

Dette blev vedtaget 

 

Punkt 5:  

Formanden/kasser er ikke på valg. Men Formanden sagde, at han ønsker at gå af næste år.  

 

Punkt 6:  

Ole Mørk, DHL Freight og Steen Osorio, Samskip blev begge genvalgt. Jesper Sandahl, Eimskip og Nicolaj 
Løgsted, Damco er nye medlemmer af bestyrelsen,  

 

Punkt 7: 

Der er ingen suppleanter. 

 

Punkt 8:  

Alex Jeppesen fortsætter som Revisor.  

 

Punkt 9: 

Der er ikke kommet nogen forslag 

 

Punkt 10:  



Ingen spørgsmål under evt.  

 

 

Underskrift: 

 

Dato:    Dato: 

 

Jan Dam Poulsen, Blue Water Shipping  Søren Vindfeldt, BHS Logistics 

 

Dato:    Dato: 

 

Steen Osorio, Samskip   Nicolaj Løgsted, Damco 

 

Dato:    Dato: 

     

Ole Mørk, DHL Freight   Jesper Sandahl, Eimskip 

 

 

 

 

 


