
C.A.T. Afholde Ekstraordinær Kongres, fredag d. 26. 06. 2020   på Rudbøl Grænsekro. 

Dagsorden. 

Punkt 1. Valg af dirigent.  

Punkt 2. CAT`s Hovedbestyrelse Ønsker de nye vedtægter Behandlet / Vedtaget på Kongressen 

2020. 

Man drøftede de nye vedtægter der var lagt frem vedr. CAT og kredsene. De blev enstemmigt 

Vedtaget, og blev underskrevet af landsformanden. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

CAT. Afholder Kongres lørdag d. 27.06.2020 på Rudbøl Grænsekro. 

Henning, der bød velkommen til C.A.T. kongres. 

Punkt 1. Valg af dirigent. Thyge blev valgt. Han takkede for tilliden. 

 Han Konstaterede at kongressen var lovlig. Og spurte hvor mange stemme berettige 

der er. Henning svarede at der er 9. 

Punkt 2. Valg af stemmetællere.     Man valgte revisorerne. Det er Jan og Anne 

Thyge: så vil jeg give ordet til Henning 

Punkt 3. Formanden har ordet. 

Henning startede med at bede om at den CAT sang der var lagt på borende blev sunget, 

Thyge sang for. 

 Henning sagde tak for sangen, og sendte de ledsagere der var til stede ud. Henning startede med 

at bede om 1 minuts stilhed, jeg er ikke bekendt med at nogle af vore medlemmer er gået bort, 

men jeg synes vi gør det alligevel.  

Så er vi klar til at tage fat, siden sidste kongres, hvor jeg blev valgt som landsformand, har der 

været en del at rede ud, såsom bankforbindelser og hjemmeside m.m. det var meget vanskeligt 

med banken der skulle have pas, kørekort samt referat fra Mødet hvor jeg blev valgt. Vi har fået 

lukket nogen huller, så der er blevet hævet nogen penge, det var feriepenge, og lønsumsafgifter, 

der ikke var blevet indberettet, det koster 800,00 kr. pr kvartal, + moms, men det er alt sammen 

afmeld. Hvad angår hjemmesiden har vi haft en julehilsen m.m. for man skal kunne følge med i 

hvad der sker, Der er jo meget man skal sætte sig ind i, hvad angår lønkompensation, og 



Omsætningsnedgang. 

Der har været afholdt hovedbestyrelse møder og der har været møde med Jesper ovre hos 

Ingemann i efteråret, og så har jeg været til møde på Børsen, der måtte kun komme en fra hver 

forening , der var fra  4X35, 4X48, 3 F samt fra nogen flere vi var 8. Viggo var der også, og det blev 

diskuteret om man kunne stoppe at de blev ved ud udstede alle de nye bevillinger men Viggo gik 

imod, så ville Dansk erhverv heller ikke. Derimod ville 3 F manden arbejde for det, for der var 

nogle Vognmænd der var gået 80 % ned i omsætning  I de store byer .Angående justering af 

,Taxiloven , når man taler med Jesper så kan man ikke få politikerne i tale, han siger at på grund af 

Koronaen, er der mange andre ting de har travlt med, så det bliver nok først sidst på året eller 

først til næste år. Til sidst så vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen for godt samarbejde, jeg syntes 

vi har haft nogle gode møder, som er mundet ud i at vi kunne holde kongressen her. 

Thyge så siger vi tak for beretningen, er der nogen der har kommentarer til den. 

Godi det har jeg, De må endelig ikke stoppe med at uddele bevillinger, for så for 4x48 monopol på 

det hele, Henning nej men det bliver ikke til noget for 3 F formanden kunne ikke komme nogen 

vegne med det, så det er ikke lykkedes. Dansk erhverv ville heller ikke være med til det når der 

ikke var enighed om det. Ingemann Vi skal have en lov for de store byger, og en for os ude på 

landet det har vi også sagt fra CAT hele tiden. 

Thyge har vi mere, det ser ikke ud til det. Kan vi så godkende formandens beretning, det blev den. 

Thyge så tager vi punkt 4. 

Punkt 4.  Fremlæggelse af årsregnskabet for godkendelse, samt fastsættelse af næste års 

kontingent 

Henning: Regnskabet er blevet revideret her i formiddag af Godi og Anna, det er blevet 

underskrevet og der var ikke nogen kommentarer. Godi: du har set det er underskrevet. Henning 

ja det er i orden. Thyge er der nogen ændring af   kontingentet.   Henning nej det er uforandret. Og 

hjælpe kassen er nedlagt og den økonomiske forening hviler., og som jeg sagde på 

hovedbestyrelsesmødet er der kun en konto nu, der var jo 3. I dag med det kontingent der er 

kommet ind, står der 237,000,00 i Kassen. Der er ingen telefonregning mere for CAT’s 

telefonnummer er lagt ind under mit hoved nummer. Så det kan lade sig gøre at få en gratis 

telefon. Det er bedre en at give 900-1000 kr. hvert kvartal, For at få ordnet regnskabet har vi givet 

15.000,00 kr. + moms, men så er der også styr på regnskabet, Godi med hensyn til Dansk erhverv 

har vi fået en regning. Henning: Ikke efter jeg har overtaget det. Men Ingemann fik ordnet det så vi 

kun skulle betale 11.000,00 kr. Som en opgørelse.  Godi: Hvad hvis vi skal have ham til at deltage i 

et eller andet får vi så en regning, Henning: Han har ikke snakket om noget, og vi har holdt møde 

med ham uden vi har givet noget. Ingemann: aftalen er jo at vi skal give 7.000,00 kr. i kontingent 

om året og det er jo nok + moms. Hvis en Vognmand ringede ind så skulle der betales, det var kun 



CAT. Der kunne henvende sig., og hvis der var nogen store sager ville taxameteret begynde at 

tælle. 

Thyge: er der nogen kommentarer til det, det ser ikke ud til at være tilfældet så må vi sige det er 

godkend 

Punkt 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kredsene. Lovændring af CAT`s vedtægter. 

Henning: Vi har revideret lovene hen over vinteren, de er blevet omskrevet, og vi har fjernet, 

meget at det politiske, så vi ikke kan blive hængt op på nogen dyre retssager, som vi måske kan 

vinde, men ikke få noget ud af, af skade bliver man klog, så der er præciseret de forskellige ting 

vedr. kredsene hvornår man skal aflevere de forskellige ting, så det er kommet på. Selve 

kongressen er det samme som det har været hele tiden. Så er der også skrevet i forbindelse med 

revision det er § 20 STK 2 af regnskabet, det skal foretages af en regnskabskyndig person, valgt af 

FU. De af kongressen Folkevalgte personer foretager bilagskontrol og fremlægger det for FU.HB-

revisorer kommer med en skriftlig eller mundtlig udtalelse på kongressen, derudover har revisorer 

tavshedspligt overfor andre end CAT. Så behøver vi ikke at betale tusindvis af kroner til næste år. 

Men for at få min revisor til at gå med til det, var jeg nødt til at lave et referat fra sidste 

hovedbestyrelsesmøde på Fyn og få det underskrevet, og få dem til at arbejde ud fra det. Og så var 

der en anden ting han gjorde opmærksom på, at hvis vi på et tidspunkt nedlægger foreningen, og 

vi deler rovet, så skal vi betale skat af det, vi kan ikke bare stoppe pengene i lommen. Ellers skal vi 

holde en kæmpe fest for alle pengene. Og regnskabsperioden er stadigvæk fra 1.4 til 31.3. Vi 

behandlede det i aftes, så i dag skal der bare være almindeligt stemmeflertal. Der er så skrevet at 

de få, den stiftende generalforsamling 12.9 – 45, vedtagne vedtægter, som er ændret på senere 

kongresser og generalforsamlinger, således er revideret og ændret på den ordinære kongres på 

Rudbøl Grænsekro 27.06.2020, Så har I noget så må i sige til. 

Thyge: har I noget? Ingemann: for mig er det bare vigtigt at vi har nogen nye love, vi kan ikke blive 

ved med at køre med nogen der 15-20 år gamle, Så kan det godt være til næste år på kongressen 

at der er noget så må vi ændre dem, det har vi sagt i årevis, men nu er det gjort. Og når de er 

vedtaget så lægger vi dem på hjemmesiden, så alle kan se hvad der gæller. 

Thyge: kan vi stemme for lovene. Ingemann kan vi bare godkende dem. Eller skal det være 

skriftligt. Man enedes om håndsoprækning. Det blev vedtaget med alle 9 stemmer. 

Punkt 6. Orientering om valg af kredsformænd samt disses stedfortrædere i bestyrelsen. 

Kreds. 2      Finn K. Larsen. 

Kreds. 4      Fyn. Morten 

Kreds. 5      Johnny Andersen 

 



Kreds. 6-7   Claus Sørensen 

Kreds. 8     Mogens Nielsen 

Punkt 7.  Valg af CAT-`s Landsformand    - Alle Ulige år 

Punkt 8. Valg af Næstformand – alle lige år.   

Thyge: Hvem har vi der. Henning: der er Ingemann. Thyge: Hvad siger vi til det,  

 Der blev klappet. 

Punkt 9. Valg af 2 kritiske revisorer for en 2-årig periode med skiftevis valg hvert andet år.  

 Godi og Anne Christiansen, det blev genvalg.                   Godi er på valg 2021 

Punkt 10. Valg af 2 kritiske revisorer suppleanter for en 2-årig periode 

Holger blev valgt. / Hans Jørgen  Hans Jørgen er på valg 2021 

Punkt 11. Eventuelt. Thyge:  så har vi eventuelt tilbage. 

Der var ikke rigtigt nogen der sagde noget. 

Thyge: Skal vi slutte af her og tak for rigtig go ro og orden.                      Referat ved Finn K. Larsen. 

 

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 


