NTN Generalforsamling Hirtshals 5. november 2014
Deltagere: Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder
Fylkeskommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland.
Fraværende: Rogaland Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Aktiviteter i 2014
Vi har hos COWI fået gennemført en undersøgelse af kombineret trafik i Skandinavien. Undersøgelsen er
tilgængelig på www.ntn.dk
Vi har implementeret nyt design på hjemmesiden
Vi er påbegyndt en udsendelse af jævnlige nyhedsbreve, hvor medlemmerne er med til at levere artiklerne
omkring hvad der foregår hos de enkelte medlemmer.
Vi har gennemført en studietur til Berlin
Seminar og generalforsamling i Hirtshals
Aktiviteter i 2015
I 2015 skal vi til generalforsamling i Norge. Der var enighed om at spørge Møre og Romsdal Fylkeskommune
(som ikke deltog på generalforsamlingen) om de vil være værter. Telemark Fylkeskommune er reserve. Der
var enighed om, at det vil være bedst at besøge Møre og Romsdal i den lyse tid. Derfor bliver NTN
kalenderen i 2015 anderledes i forhold til de foregående år.
Møre og Romsdal Fylkeskommune meddelte efterfølgende, at de er klar til at være værter for
generalforsamlingen i 2015.
Studietur i 2015 blev drøftet og der var forslag om Kiel, Belgien/Holland eller England/Skotland. Vi har
tidligere undersøgt en række relevante havne- og transportmiljøer i bl.a. England, men transporttiden til
en to-dages bliver meget lang og det prøver vi at undgå.
Økonomi
Indtægterne i 2014 er kontingenter fra 9 medlemmer på 25.000 kr. pr. stk. I alt x 9: 225.000 kr.
Udgifterne har været på 258.000 kr. De store poster har været analyse af kombitrafik, Studietur til Berlin
samt statistik. Derudover har mindre poster været nyhedsbreve og hjemmesidedrift mv.
Et forbrug marginalt over indtægterne. NTN har dog ved indgangen til 2015 ca. 450.000 kr. så der er
mulighed for et par analyser eller andet ud over den årlige drift.
Der blev givet udtryk for at NTN aktivitetsmæssigt har fundet et godt niveau.
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