NTN Generalforsamling i Vejle 9. november 2016
Alle 9 medlemmer var repræsenteret til generalforsamlingen (Rogaland Fylkeskommune, AustAgder Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune, Telemark
Fylkeskom-mune, Vest-Agder Fylkeskommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region
Nordjylland).
1)
Aktiviteter i 2016.
Der er udgivet 3 nyhedsbreve i 2016 og det fjerde kommer efter generalforsamlingen.
Alt materiale er lagt på hjemmesiden www.ntn.dk
Der er udarbejdet den årlige transportstatistik for Vestskandinavien og medlemmerne har selv
distribueret den til egne interessenter.
Der er afholdt NTN projektmøde - energistasjoner langs Jyllandskorridoren fredag 10. juni i Larvik,
Vestfold Fylkeskommune med 13 deltagere. Materialet findes på hjemmesiden.
Der er gennemført studietur til Stockholm 8.-9. september. Der er udarbejdet referat som
nyhedsbrev for oktober, som findes på hjemmesiden.
Der er afholdt seminar og generalforsamling i Vejle 8.-9. november.
2)
Kontingent og økonomi
Indtægterne i 2016 er kontingenter fra 9 medlemmer på 25.000 kr. pr. stk.
Udgifter siden sidste generalforsamling:
Transportstatistik: 60.000
Nyhedsbreve + hjemmeside: 65.000
Studietur, seminar, Generalforsamling: 125.000
Total 250.000
Indestående på konto 280.000 kr. før generalforsamling samt kontingentindtægter for 2016.
3)
Aktiviteter i 2017
Det blev vedtaget at undersøge om NTN skal afholde en fælles konference med foreningen Nordic
Link om gods på bane/ godstransport i Jyllandskorridoren. Jon Halvard Eide, Nordsøkommissionens transportgruppe er en mulig oplægsholder. Der tages kontakt til Nordic Link.
Vi prøver at ansætte en studentermedhjælp til små kortlægningsopgaver samt input til nyhedsbrev.
Arbejdssted bliver hos Region Nordjylland.
Vi prøver at gentænke den årlige statistik, så den fulde version kun udarbejdes hvert andet år. I
2017 forsøger vi med en mindre og mere grafisk version.
Da vi planlægger at afholde en konference gennemføres ikke nogen studietur i 2017.
Der er behov for at kunne præsentere NTN for politiske udvalg med mere. Derfor udarbejdes en
lille folder omkring fokus og aktiviteter i NTN.
4)

Næste års generalforsamling

Generalforsamlingen i 2017 finder sted i Telemark Fylkeskommune. På grund af norsk
stortingsvalg i september og dansk regionsrådsvalg i november afholdes generalforsamlingen før
sommerferien. Der udsendes en doodle.
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