Minibus & Bus Danmark

nr.

11

November 2018 23. årgang

Danske kaptajn Inger Klein
Thorhauge har kommandoen
på Queen Elizabeth

Færdighedstest sikrer
kompetente chauffører
i TAXA 4x35

Hovedpunkter til den nye
ATAX-overenskomst

Rødovre vil have grønne
busser

ADVOKATER
Adil Advokater

Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk
Tlf. 21 95 89 95

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Autoglas

Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79

Buskort - BAB - Flex

Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 - M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland

EUC Nord

Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

UCplus A/S

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00

FINANSIERING

Vognmmandsspecialisterne ApS

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

FORENINGER/FAG.ORG.
Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.

3F Københavns Chauffører

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE
AMU SYD
Taxi-, bus, og BAB-kurser
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

Islandsvej 5, 7100 Vejle
BUS & GODS vognmandskurser
www.blivvognmand.dk -tlf. 2234 0500

MERCEDES SERVICE/PLADE
Gørløse Auto Import ApS

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

P.O. AUTO

Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

REPARATION AF INTERIØR
OG DØRBEKLÆDNING

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS

Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revision 80 ApS - Registreret revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50 - www.revision80.dk

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk
E-mail:specialisten@mail.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT

Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE
Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Reparationer af kofangere, instrumentborde,
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

REVISION OG BOGFØRING
Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll
Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

DEKRA, Vognmands- og Efteruddannelser

Uddannelser og kurser til store og små vogne (taxi, bus
og lastbil). Herunder sygetransport (BAB/FLEX).
DEKRA har uddannelsescentre i hele landet.
Kontakt DEKRA på telefon 70 60 65 00 eller
E-mail: info@dekra.dk
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Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret.
For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten”
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information:
TAXI Minibus & Bus Danmark tlf. 49 262626

Færdighedstest sikrer kompetente
chauffører i TAXA 4x35
TAXA 4x35 var ikke sene til at slå

nelse for nye chauffører, nu er

til, da det nu nedlagte Taxinævn

det kun omkring 6 procent, der

i Region Hovedstaden i sommer

dumper”, fortæller Leif Madsen,

satte deres færdighedstest til salg.

som er servicekoordinator hos

Efter en tilretning har testen væ-

TAXA 4x35 og den person, som

ret i brug hos TAXA 4x35 siden

afholder færdighedstesterne.

den 17. august og frem til den
10. oktober havde 274 chauffører

Tre trin

taget færdighedstesten - omkring

Et bestået færdighedstest giver

60 procent bestod.

adgang til først et basiskursus

”TAXA 4x35 har haft en tilgang

med mulighed for efterfølgende

af ca. 1.000 nye chauffører siden

deltagelse på et udvidet kursus,

den 1. januar 2018. For en mindre

som er et krav for at kunne ser-

del af chaufførerne kneb det med

vicere bl.a. erhvervskunderne.

at gøre sig forståelige via det

TAXA 4x35´s færdighedstest

Hadi Hussaini bestod færdighedstesten hos TAXA 4x35 første gang han deltog i testen og fik
en tid til at deltage på basiskurset allerede en uge efter.
”Det sværeste for mig ved testen var at finde synonymer for ord og finde byer på kortet, som
ikke var forsynet med vejnavne”, forklarede Hadi Hussaini.

danske sprog. Det har ændret sig

er obligatorisk og sikrer at nye

mærkant efter at færdighedste-

chauffører har de nødvendige og

sten er blevet indført. Tidligere

grundlæggende færdigheder, der

dumpede 20 procent af deltagerne

skal til for at lære at udføre jobbet

for nye chauffører for at møde

ler Nina Ursin Madsen, som er

på basiskurserne som TAXA 4x35

som taxachauffør hos TAXA 4x35.

op uden forudgående aftale.

servicechef hos TAXA 4x35 og

Deltagerne bliver udstyret med

fortsætter:

har som grundlæggende uddan-

”Hver onsdag er der mulighed

et nummer og kommer til test i

”Vognmændene er glade for, at

løbet af formiddagen i den ræk-

færdighedstesten er blevet indført.

kefølge de ankommer”, fortæl-

fortsættes næste side

Chauffør ønsker at købe en tilladelse til
erhvervsmæssig persontransport

”Flere chauffører kommer til test mere end en enkelt gang før de består færdighedstesten”,
fortæller Servicechef i TAXA 4x35, Nina Ursin Madsen, som har den daglige kontakt med bl.a.
de nye chauffører.

Formidling via TaxiMiniBus Danmark på
mail: taxi@verting.dk

TAXI Minibus & Bus Danmark NOVEMBER

3

Nu er de sikre på, at chaufførerne,

menlagt ca. 15 minutter og fore-

der søger job, kan tale og forstå

går hos TAXA 4x35 på Rosenlunds

dansk eller gøre sig forståelige

Allé 8 i Vanløse. Testen udføres på

på det danske sprog. Tidligere

en iPad med headset, som stilles

kunne chauførerne finde på, at

til rådighed af TAXA 4x35.

bede kunderne om at taste den

Inden testen går i gang får delta-

adresse, de ønskede at blive kørt

gerne en udførlig orientering med

til, men nu er det chaufførerne

eksempler på, hvad testen kan

selv der indtaster vejnavne mv.

indeholde af spørgsmål og under

uden problemer”.

hele testen vejledes deltagerne af

Færdighedstesten varer sam-

en stemme.

Servicekoordinator hos TAXA 4x35, Leif Madsen, gennemfører hver onsdag formiddag 5-6
færdighedstests – hver med deltagelse af fem chauffører. Omkring 60 procent af deltagerne
består.
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Testen er delt op i tre dele:
Del 1 - Dansk ordforråd
I den første del testes chaufførerne ordforråd og lytteforståelse.
En stemme læser fire ord op. Ét af de tre sidstnævnte ord svarer i
forståelse til det første ord. Der skal klikkes på dét ord, som bedst
svarer til det første ord.
Del 2 - Vej- og gadenavn
Del to handler om lytteforståelse og skriftlige færdigheder. Stemmen angiver et vej- eller gadenavn. Deltageren taster vejnavnet ind
i skrivefeltet. Testen fungerer her som på et almindeligt navigationsudstyr, der kommer med forslag til veje, som kan vælges afhængig
af, hvilke bogstaver deltageren taster ind.
Del 3 - Hovedfærdselsveje og steder
Den sidste del af testen handler om deltagerens kendskab til
områdets geografi og vigtige steder. Stemmen angiver navnet på
en by eller et sted.
Deltageren skal udpege en by eller et sted på et kort og får herefter tre valgmuligheder og skal nu vælge den korteste rute til byen
eller stedet.
Når de potentielle nye chauffører har gennemført testen, får de
besked med det samme, om de er bestået eller ej. Består de ikke,
er chaufførerne velkommen til at tage testen på ny en anden gang.
Dem der består, får mulighed for at aftale en tid til at deltage på
TAXA 4x35´s basiskursus.
Det koster 350 kroner at deltage på færdighedskurset og et beløb
svarende til en enkelt testudgift refunderes, når en chauffør har
udført minimum fem vagter som chauffør for en vognmand tilsluttet TAXA 4x35.

Opfylder kravene i den nye taxilov

- Basta!

Det er helt sikkert billigere at skifte til Datalogistic
end at opdatere jeres gamle system

- Punktum!

Snup røret - ring 5050 5107 eller mail olsen@datalogistic.eu
datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107
TAXI DANMARK OKTOBER - 18
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Staten mister millioner på ny taxilov
fremover være rigtige selskaber i

Moralske værdier blev
solgt for en pose penge

Da Uber kom og indtog taxibran-

stedet for de ”gammeldags” for-

Bestyrelsesformand i Dantaxi

og syv år. Optimeringen i Dantaxi

chen, var der delte meninger om

eninger. Tilladelser skulle kunne

4×48 Lars Christiansen udtalte,

4x48 sker bl.a. med servicebi-

deres tilstedeværelse.

sælges, så vognmanden kunne

at ”Salgsprocessen henover som-

draget (pladslejen). Derfor skal

Af Peter Larsen, Rødovre

Taxibranchen rasede og po-

(næsten). Taxiselskaberne skulle

en profit. Ejerskabet er som regel
midlertidigt og oftest mellem tre

sælge forretningen i stedet for

meren og efteråret er forløbet

der vogne ind i selskabet, mange

litikerne så lyset. Flere politikere

blot at levere tilladelsen tilbage

konstruktivt og helt som planlagt.

vogne!

indtog en direkte positiv holdning

efter endt brug.

Vi er glade og stolte af, at vi nu

til Uber, selvom alt hvad de fore-

Har den nye taxilov haft den øn-

kan præsentere Triton som ny

Sælger med merværdi

ejer af Dantaxi 4×48”.

Ved opkøbet overtager kapitalfon-

tog sig, var i strid med lovgivnin-

skede effekt? Svaret må være nej.

gen og ikke mindst moralen.

Priserne er blevet uigennemsig-

”Vi valgte Triton, dels ud fra et

Pengene gik direkte i skattely og

tige, da alle selskaber kører med

økonomisk perspektiv, men også

får de stemmemajoriteten, altså

de blæste på lovgivningen.

forskellige priser.

fordi de understøtter de samme

beslutningsretten i den opkøbte

værdier, som vi har bygget vores

virksomhed.

Politikerne var begejstrede og

Priserne er allerede sat op til

tænkte at branchen måtte tilpas-

næsten det dobbelte på visse

ses nye moderne tider.

dage omkring jul og nytår.

Taxiloven fra 1973 var ikke

En tilladelse kan dårligt sælges,

virksomhed på”.
Store ord når al fremtidig

den hele virksomheden. Dermed

Som vognmand i Dantaxi 4x48
vil du være underlagt samtlige

overskud vil blive sendt direkte i

bestemmelser, der udstedes og

længere brugbar. De øjnede bedre

når enhver fra den 1. jan. 2021

skattely. Kapitalfonden Triton er

du har ingen stemmeret eller

og hurtigere service når branchen

kan få den med posten.

nemlig registreret på den engel-

indflydelse.

ske kanalø Jersey på adressen

At tro på at en kapitalfond

priserne. Politikerne ville ikke læn-

lønnedgangen slår igennem og

Charter Place (1st Floor) 23-27

skulle understøtte nogen værdier

gere se de livstrætte og sure taxi-

kampen om kunderne sætter ind.

Seaton Place. St Helier, Jersey,

for den enkelte, er naivt. For ka-

hvor der ikke er skat af selskaber

pitalfonden er det en investering,

af uro, utryghed og urimelige

eller enkeltpersoner på uden-

der skal vokse og forrentes og så

lange arbejdsdage.

landsk indkomst og gevinster.

falder værdier og ansvar for den

kunne konkurrere på servicen og

Frustrationerne melder sig når

chauffører, der gav for dårlig service.
Taxiloven skulle derfor ændres og tilpasses vores moderne

Det forventede smil, er afløst

samfund der ivrigt kræver top

enkelte chauffør og vognmand ud

Før den nye taxilov var endelig

service, billigere priser og meget

integreret, havde bestyrelsen og

Køber og optimerer

af billedet. Alle de nye tilkomne

mere gennemsigtighed. Dette

vognmændene i Dantaxi 4x48

En kapitalfond er en fond, der

vognmænd går markant dårligere

skulle gøres ved at liberalisere

solgt hele selskabet til en uden-

køber virksomheder, effektiviserer

tider i møde med lavere om-

branchen og sætte priserne fri

landsk kapitalfond.

dem, og sælger dem igen med
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sætning. Dette gælder ikke kun

til salg for den rigtige pris ifølge

er bestemt af antallet af tilsluttede

tilladelser, der vil være på vejene

for Dantaxi 4x48, men for alle

direktør Thomas R.B. Petersen, og

vogne. I disse dage lokker Dantaxi

fra januar 2021? NEJ, det gør

taxiselskaber.

i skrivende stund ”lokkes” deres

4x48 med kontante bonusser for

der ikke! Det er muligt, du kan

Vognmændene som i flere

vognmænd med alle midler til at

at melde sig ind i deres kørsels-

få en kontant bonus for at skifte

år rasede over, at Uber sendte

overgå til kørselskontoret. Med

kontor. Alle de nye tilladelser og

til Dantaxi 4x48, men den ender

overskuddet i skattely, har nu

alle vognmændene i kørselskon-

de eksisterende skal kapres, men

du med at betale selv gennem

glemt deres moralske prædiken

toret vil selskabet stå langt bedre

de nævner ikke et ord om, at du

lavere omsætning.

og lukket øjnene for, at statskas-

ved et salg. Man kan undre sig

kommer til at gå markant ned i

Taxibranchen er blevet en han-

sen fremover går glip af millioner

over at selskaberne har så travlt

indkørsel. De eneste, der har

delsvare for højstbydende af store

i skatteindtægter.

med at sælge sig selv, men jeg

fordele af den nye taxilov, er

selskaber, der skal gøre investo-

tror at beslutningen om at sælge

kørselskontorerne.

rerne glade og vognmændene og

Staten er derfor i risiko for, at
skatten fra samtlige store kørsels-

Dantaxi 4x48 blev taget, da det

For hver ny vognmand der

chaufførerne kommer tættere på

kontorer mistes, når udenlandske

blev besluttet at bestillingskon-

melder sig ind, mister en anden

at blive ”working poor” eller det,

firmaer går på indkøb.

torer skulle være i selskabsform.

vognmand indkomst.

der er værre.

Det åbnede to muligheder. At

1000 vogne mere i 2019

hæve en stor gevinst nu eller

Triton meldte ud, at de til næste

kæmpe for at overleve. De valgte

år vil forøge vognparken med

den første. Taxiloven åbnede op

1.000 vogne. Kunder til de

for, at vognmændenes selskab

1.000 ekstra vogne taler de ikke

kunne sælges, så de kunne tjene

om, men vognmændene, der

på deres forretning ved pensions-

stemte for salget, kan nu se på

alderen, men det er intet værd,

det fremtidige kaos med mere

når tilladelserne kan hentes af

ro og gå lidt gladere i banken og

snart enhver. Den eneste måde

lade de nye vognmænd mærke

der er tilbage, er at kørselskonto-

en lønnedgang på måske op til

ret sælges, for det er det eneste,

50%, når tilladelserne bliver givet

der har en handelsværdi og på

helt fri.

den måde får tilladelserne en

De værdier, som Dantaxi

værdi.

4x48 talte så varmt for, er meget

Jersey. Der kan ikke være nogen

Kørselskontorerne
rekrutterer med bonusser
og store løfter

tvivl om, at flere vognmænd vil gå

Dantaxi 4x48 var kloge nok til at

konkurs eller være tvunget til at

se, at den fremtidige konkurrence

finde andet arbejde, når markedet

tegner dystert og at det bliver en

bliver oversvømmet med taxier,

kamp for overlevelse. Så hellere

der alle vil have en bid af kagen.

hæve gevinsten nu, inden konkur-

Løn og arbejdsforhold vil blive

rencen sætter sine grimme spor.

forringet, for når krybben er tom,

De større vognmænd kan nu træk-

bides hestene.

ke sig tilbage og tælle pengene

svære at få øje på, når pengene
ender i skattely på kanaløen

uden at tænke på fremtiden.

4x27 er til salg for den
rigtige pris

torerne ekstra travlt med at få alle

Et andet af hovedstadens store

vognmændene over i kørselskon-

taxaselskaber, Taxi 4x27, er også

torerne. Et kørselskontors værdi

Følger der flere kunder og kørsel med til de flere tusinde nye

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde

Dantaxi 4x48 montering & service
Taxa 4x35 montering & service
Taxa eller front view kamera
fra egen import
Bosch diagnose center
Elekronisk diagnose og fejludmåling
Varme & Klima service fra 749,00 kr.
Webasto & Ebersbächer
garanti- værksted

I disse dage har bestillingskon-

Vi laver meget mere end dette, se
mere på www.auto-el-specialisten.dk
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VINTERTILBUD - VOGNMÆND

C
c

P

H

DIT LOKALE DÆKCENTER
D Æ K FÆ L G E S P O R I N G

Gammel Køgelandevej 174, 2500 Valby
Blushøjvej 10, 2450 København SV
Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre
Man - Fre 08:00-20:00 - Lør - Søn 09:00-18:00
Telefon

91 118 118

www.pit-stop.nu
info@pit-stop.nu

Husk at du altid kan få 4-Hjulsudmålning for kun 395.inkl. moms
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VINTERTILBUD - VOGNMÆND

VINTERDÆK
TILBUD
16"

205/55/16 - 205/60/16
215/60/16 - 225/55/16

17"

225/45/17 - 225/50/17
225/55/17 - 235/35/17
235/45/17 - 245/45/17

1795.- 1995.inkl. moms

inkl. moms

2195.- 2395.inkl. moms

inkl. moms

ALLE DÆK-PRISER INKL. MONTERING OG AFBALANCERING

VINTER VAREVOGNSDÆK
15"
P

c

D Æ K FÆ
LGE

SPORIN

2695.-

15"

2795.-

16"

inkl. moms

H
C

G

16"

inkl. moms

2895.inkl. moms

2995.inkl. moms

C
c

P

H

LAPNING KOSTER ALTID KR. 100.- TIL ALLE VOGNMÆND

D Æ K FÆ L G E S P O R I N G

91 118 118
TAXI Minibus & Bus Danmark NOVEMBER
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Gebyr for chaufførkort på
taxiområdet bliver sat op fra 600
til 800 kroner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

bliver reguleret som følger:

har udarbejdet en ny bekendtgø-

For tilladelser med gyldighed på

relse, som fastsætter gebyrer og

op til fem år reguleres satsen fra

afgifter på vejtransportområdet

600 kroner til 605 kroner i 2019.

i 2019. Bl.a. justeres gebyr for

For tilladelser med gyldighed

chaufføruddannelsesbevis til fø-

over fem år reguleres satsen fra

rere af lastbiler og busser fra 155

1.200 kroner i 2018 til 1211

kroner til 180 kroner i 2019.

kroner i 2019.

Gebyrsatsen for chaufførkort

Gebyrsatsen efter regning for

på taxiområdet bliver sat op fra

tilladelse til at drive kørselskon-

600 kroner i 2018 til 800 kroner

tor, der sælger erhvervsmæssig

i 2019.

persontransport i biler (taxikørsel)

Afgiften for udstedelse af

og for godkendelse af uddannel-

tilladelser til erhvervsmæssig per-

sessteder, der udbyder kurser for

rer forbliver på 800 kr. i 2019 for

Gebyret pr. syn og omsyn forbli-

sontransport i biler (taxitilladelse)

taxichauffører og varebilschauffø-

begge områder.

ver 20 kroner i 2019.

Fik stjålet førerkortet

- Arbejdsløs i op til 2 måneder
En taxichauffør går ind på en tank-

Næste dag går chaufføren til

med et nyt, men Trafik-, Bygge-

at chaufføren ikke er i stand til

station for at købe en kop kaffe.

myndighederne og får udstedt et

og Boligstyrelsen vil ikke udstede

at passe sit arbejde i måske 1-2

Han låser bilen, men da han kom-

midlertidig kørekort, da der kan

et nyt førerkort, før chaufføren er i

måneder.

mer ud fra butikken, er bilen brudt

gå op til mere end en måned

besiddelse af et rigtigt kørekort.

op og pung og førerkort er væk.

før et nyt kørekort kan være

Chaufføren foretager anmeldelse

klar. Men så opstår et uforudset

må godkende en ansøgning

til politiet og en patrulje kommer

problem. Det mistede førerkort

om førerkort på baggrund af et

og optager rapport.

skal selvfølgelig også erstattes

midlertidigt kørekort. Det betyder,

10
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Styrelsen forklarer, at de ikke

Bendtner-sagen

Chaufføren har ikke overholdt vigtige bestemmelser
I en kommentar i forbindelse med

tage § 247 stk. 2 i anvendelse. Vi

der og vores chaufførers sikker-

at chaufføren ikke har overholdt

afgørelsen i Københavns Byret

mener, at det er et vigtigt signal

hed begge en meget høj prioritet.

vigtige bestemmelser i vores ser-

i sagen mod fodboldspilleren

byretten sender, at retten ser det

Vi har en forventning om, at vores

vice manual (etiske regler). Bl.a.

Nicklas Bendtner, finder ledelsen

som en skærpende omstændig-

chauffører skal kunne håndtere

bestemmelsen om at undgå

i Dantaxi 4x48, at chaufføren ikke

hed, i forhold til strafudmålingen,

vanskelige situationer på betryg-

grænseoverskridende opførsel”.

har overholdt vigtige bestemmelser

at en taxichauffør under udførsel

gende vis.

i selskabets servicemanual (etiske

af sit job udsættes for vold” lyder

regler).

det i en pressemeddelelse fra

ring i byretten sammenholdt med

ubetinget fængsel for vold mod

taxiselskabet.

vores egen interne undersøgelse,

en taxichauffør. Taxichaufføren var

har vi dog fundet det nødvendigt

blevet anmeldt for vold af Nicklas
Bendtner, men blev frikendt.

”Da sagen er anket, og dermed
ikke er færdigbehandlet ved dom-

”Vi har konstateret, at Køben-

Baseret på chaufførens forkla-

stolene, har Dantaxi 4x48 ingen

havns Byret har frifundet chauffø-

at indkalde chaufføren til et møde

kommentar ud over, at vi har no-

ren for forsøg på vold. I Dantaxi

så snart, at han er raskmeldt. Det

teret os, at byretten har valgt at

4x48 har tryghed for vores kun-

er vores umiddelbare vurdering,

Nicklas Bendtner blev fredag
den 2. november idømt 50 dages

premium taxi!

prøv de nye Volvo S90 & V90
Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse.
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske
førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

VolvoCars.dk

Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
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Er du ny vognmand - eller er du træt
af ikke at vide hvad du skal betale?
Selv om vi ikke er det største selskab i København, er Taxi 4x27 stadig et
billigt selskab at køre i. Her er vognmanden medbestemmende over
sin egen forretning - ingen topstyring!
Vi har fokus på at holde pladslejen i bund og ikke på at oparbejde et
kæmpe overskud på chaufførerne og vognmændenes bekostning!
Vi kan tilbyde nye vognmænd med universaltilladelse forskellige fordelagtige modeller, alt efter
hvordan du ønsker at køre taxi. Vil du køre flex til dagligt på din egen aftale og taxi i weekenderne, så har vi en løsning. Vil du køre taxi 24/7 eller midt i mellem – så har vi også en model!
Vi tilbyder samarbejde på forskellige måder:
A-biler:

Fuld adgang til bestilte ture i dit område (inkl. TMS-udstyr). Adgang til medlemskab i
foreningen der ejer selskabet - få indflydelse på dit eget taxiselskab.
A-biler får turtilbud før B og C biler og har adgang til TMS-udstyr inkl. fiskal-udstyr
og betalingsterminal. Pris: kr. 3.800,- pr. måned og 4,75% af den kreditomsætning vi
håndterer.

B-biler:

Delvis adgang til bestilte ture. Du kan køre dine egne flexaftaler. Du køber selv
udstyr inkl. fiskal-udstyr og betalingsterminal.
Pris: kr. 2.600,- pr. måned og 6% af den kreditomsætning vi håndterer.

C-biler:

Reduceret adgang til bestilte ture. Du kan køre dine egne flexaftaler. Du køber
selv fiskal-udstyret gennem os inkl. betalingsterminal.
Pris: kr. 1.350,- pr. måned og 10% af den kreditomsætning vi håndterer.

Har du brug finansiering kan 4x27 også være behjælpelig.

Ingen skjulte omkostninger og
”smarte” kunderabatter!
I Taxi 4x27 trækker vi ikke rabatter på taximeteret efter at turen er kørt.
Vores takster gælder for alle. Storkunder kan naturligvis få faktura-rabatter,
men ikke på taximeteret! Når vi forhandler kundeaftaler, afregner vi det
beløb vi får ind for turen til dig
- INGEN SKJULTE GEBYRER!

Vil du selv drive Kørselskontor?
Vi kan tilbyde et ”stand-alone” fiskal-system til dig, der har dit eget
kørselskontor. Vi kan endda tilbyde det med et ”mini” Call Center, App
og Dispatch.

For yderligere information kontakt:
Salgschef Per Hansen på 21 25 13 32/ph@taxi4x27.dk eller
Direktør Thomas RB Petersen 27272700
Se mere på www.4x27.dk/nyvognmand

Kontakt:
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk
eller mobil 27 27 27 00
Salgschef Per Hansen
ph@taxi4x27.dk eller mobil
21 25 13 32

Hovedpunkter til den nye
ATAX-overenskomst
Arbejdsgiverforeningen ATAX har offentliggjort
hovedpunkter til den nye overenskomst med 3F, bl.a.
med forhold omkring beregninger af basisløn og
bonusmål, såfremt der en måned ikke køres fulde
vagter. Basislønnen nedsættes med 1.061,56 kroner pr.
vagt.

Ved fast ansættelse på deltid kan man med fordel overveje 14 dages afregning, da det gør det mere enkelt at beregne deltidslønnen.

Forhold om værkstedsbesøg
Såfremt bilen er på værksted i en eller flere hele dage, kan medarbejderen enten afvikle feriefridage såfremt sådanne er optjent, eller
chaufføren kan afskediges uden varsel under betingelse af, at han/

En fuldtidsansat chauffør der i en måned har 21 vagter i henhold

hun genansættes når bilen igen er klar. Korterevarende værkstedsbe-

til sin vagtplan, men som i den pågældende måned kun afvikler 16

søg er omfattet af basislønnen.

vagter, reduceres i basisløn for 5 vagter (5 x 1.061,56)

Feriefridage
Bonusordning

Optjenes som hidtil med en kvart feriefridag for hver afsluttet 11

Der er indført en bonusordning, der betyder, at en fuldtidsansat

løndage. En feriefridag udgør 1.107,78 kroner.

chauffør et berettiget til en bonus på 48 % af det beløb, der
indkøres over kr. 51.000 i den pågældende måned. Såfremt der
en måned ikke køres fulde vagter, nedsættes bonusgrænsen med
2.353,90 kroner pr. vagt

Kørsel for offentlig servicetrafik, limousine og kontraktkørsel uden
for kørsels-/bestillingskontor
Denne form for kørsel afregnes på timeløn. Dog er chaufføren
sikret en månedlig basisløn på 23.000 kroner.
Timelønnen udgør 149,70 kroner

Arbejdstid
Det er fortsat sådan, at chaufføren selv placerer sin arbejdstid i den

Overtid

tid han/hun har bilen til rådighed. Der er således ikke ændret ved

(Gælder kun kørsel med OST, limousine og kontraktkørsel, der ikke

overenskomsten på dette område.

kommer fra et kørsels-/bestillingskontor)

Arbejdstiden kan fortsat placeres som en 4 dages, en 5 dages

Der kan etableres 4 dages, 5 dages og 6 dages arbejdsuger.

eller en 6 dages uge, som det også er tilfældet i den gamle overens-

Der udbetales overtidstillæg når der arbejdes udover den normale

komst. Der kan i særlige tilfælde gøres brug af halve vagter.

daglige arbejdstid.

Deltidsansættelse

time betales kr. 47,25. Herefter kr. 86,07. Forskudttidstillæg udbetales

Når en chauffør ansættes på deltid, skal den gennemsnitlige ugent-

for arbejde, der udføres på timeløn i perioden mellem kl. 23.00 og

lige arbejdstid fremgå af ansættelsesbeviset.

kl. 06.00. Her er tillægget kr. 33,91 pr. time.

Ved overtid betales for 1. og 2. time et tillæg på kr. 32,79. Fra 2.

Ved en deltidsansættelse udgør basislønnen ved månedsløn den
samme brøkdel af 23.000 kroner som vedkommende er ansat på.
Eksempelvis 20/37 ved en ansættelse på 20 timer om ugen.
Hvis eksempelvis en medarbejder er ansat til at have to vagter
om ugen på en 5-dages uge giver det en ansættelsesgrad på
14,8/37. ( 23.000/37×14,8 = kr. 9.200,00) Bonusmål vil være
20.400 kroner (51.000/37×14,8)
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BUS
Vejstruprød Bus Import • Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 74 56 13 26 • www.vbi-group.eu

Ny -minibus
efter dine ønsker og behov

Taxa - Flexkørsel - Sygetransport - VIP

Mercedes Benz

Sprinter 314 CDI

h skærm
& 7” to,uteclefon & medie.
t
a
r
s
n
o
ti
dio
nk

Multifuf fartpilot, distronic, ra

Til

styring a

Fra

kr. 350.000,-

rt sæde

- Komfo
vip
M1 stol d og med ekstra6 biler

eksl. moms

re
Ekstra b etransport - Type

syg
Lettere

E6 - 3500 kg. - M1 - Lift

Kontakt:
Salg: Jylland & Fyn
Leif Brændekilde
Tlf. +45 4035 9308
lb@busimport.dk

Salg: Sjælland
Mark Petersen
Tlf. +45 4020 3680
mp@busimport.dk

Salg:
Dan Pedersen
Tlf. +45 4035 6252
dbp@busimport.dk

Salg:
Svend Pedersen
Tlf. +45 4017 4791
sp@busimport.dk

Bemærk: Den anførte pris er for standard opbygning. Den viste model kan have udstyr, der ikke er inkl. i prisen.

Lager
Tlf. +45 7356 1444
Værksted
+45 7356
1445
TAXITlf.
DANMARK
NOVEMBER
- 18 15
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Der tages forbehold for trykfejl

Grønne busser på vej til Rødovre

Rødovre Kommune har taget en

af luftforureningen. Regeringen

i 2021 og det forventes, at alle

faldshåndtering, og det betyder

principbeslutning om, at busdrif-

er kommet med et grønt udspil,

buslinjer i Rødovre bliver udbudt

bl.a. at de traditionelle dieselbiler

ten i kommunen fremover skal

som ikke er ambitiøst nok. Nu ta-

inden for de næste ni år.

bliver erstattet af miljøvenlige

være emissionsfri. Det betyder,

ger vi selv skridtet fuldt ud", siger

at bussernes motorer ikke må ud-

borgmester Erik Nielsen.

lede partikler, der skader hverken
det globale eller det lokale miljø.
Udfordringerne med motor-

Kravet om emissionsfri busdrift
gælder alle fremtidige udbud af
buslinjer i kommunen og betyder,

drevne køretøjer handler ikke kun

at motorerne hverken vil udlede

om CO2 og klimaforandringer.

CO2, partikelforurening eller NOx.

Luftforureningen fra bl.a. diesel-

Desuden støjer busserne mindre.

køretøjer er kræftfremkaldende,
og kan give nedsat lungefunktion,

Skraldebiler først

så man kan have svært ved at

Den første buslinje, der bliver

trække vejret.

omfattet af beslutningen er linje

"Vi er den tredjetættest befol-

142, som Movia snart skal sende

kede kommune i landet, og vi har

i udbud. Rødovre Kommune har

store udfordringer med den gen-

meddelt Movia, at man fremover

nemkørende trafik på de store

ønsker emissionsfri busdrift i Rød-

indfaldsveje til København. Der er

ovre. De første miljøvenlige bus-

mange borgere, som er påvirkede

ser forventes at køre på vejene

16

TAXI Minibus & Bus Danmark NOVEMBER - 18

I 2019 overtager Rødovre
Kommune selv den lokale af-

el-skraldebiler, som forurener og
støjer langt mindre.

Videokameraer i
Aalborg midtby
Medio november 2018 tænder

gende indsats, vi allerede laver

Nordjyllands Politi for 11 nyopsatte

for at øge trygheden i midtbyen,

videokameraer i Aalborg midtby.

særligt om natten”.

Kameraerne skal forebygge kriminalitet og skabe tryghed.
Fra medio november 2018

Ingen ser optagelserne i
det daglige

begynder 11 kameraer på ruten

De nye kameraer sættes op i tæt

fra J.F. Kennedys Plads ad Boule-

samråd med berørte boligejere

varden og op til Nytorv i Aalborg

og Aalborg Kommune. Det samme

at optage. Kameraerne er ved at

gælder for de tydelige ”Videozo-

blive sat op af Nordjyllands Politi,

ne-”skilte, der nu er sat op ved

der med tiltaget ønsker at fore-

alle adgangsveje til det filmede

Vi kan også få adgang til at se op-

vågning af frit tilgængelige steder i

bygge kriminalitet.

område.

tagelserne live i særlige situatio-

landet. Videoovervågningen er til-

ner, f.eks. når mange fodboldfans

tænkt områder, hvor der på grund

Plads og op til Nytorv er meget

i tvivl om, hvor vi filmer. Kameraer-

går gennem byen før og efter

af kriminalitet eller utrygheds-

benyttet i nattelivet, hvor f.eks.

nes optagelser lagres automatisk

AaBs kampe. Det bliver et stærkt

skabende adfærd er behov for en

besøgende fra oplandet har væ-

og bliver til daglig ikke vist nogen

værktøj for vores efterforskere, og

særlig tryghedsskabende indsats.

ret i Jomfru Ane Gade og senere

steder eller set af nogen. Der er

det vil komme ofre i f.eks. volds-

Der er afsat midler til indkøb af

skal fra byen igen med bus og

altså ikke tale om, at politiet hver

sager til gode”, pointerer Claus

ca. 100 kameraer til opsætning i

tog, ofte i beruset tilstand. Mange

dag sidder bag ved en skærm og

Danø.

politikredsene.

af de voldsanmeldelser, vi får ind,

følger med i folks almindelige liv i

er relateret til dét område”, forkla-

det offentlige rum”, understreger

rer politiinspektør Claus Danø fra

Claus Danø.

”Netop ruten fra J.F. Kennedys

”Vores mål er, at ingen skal være

Udspringer af en større
tryghedsindsats
De 11 nye kameraer i Aalborg

Nordjyllands Politi og fortsætter:

”Vi kan derimod få adgang til

”Vi har længe haft kameraer,

at se optagelser igennem, når vi

midtby er et led i en landsdæk-

der filmer i netop Jomfru Ane

skal opklare konkrete sager, hvor

kende tryghedsindsats. Der er på

Gade. De nye kameraer skal ses

borgere har været udsat for en

finansloven for 2018 afsat en

som en udvidelse af den forebyg-

forbrydelse inden for videozonen.

bevilling til politiet til øget tv-over-
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Mere trafik på vejene
- især i Hovedstadsområdet
Trafikken på motorvejene stiger

kritiske strækninger. Det ønsker

gende beskæftigelse, det øgede

søger vi blandt andet at løse med

stadig - og den kraftigste vækst

regeringen at gøre noget ved, når

privatforbrug og den voksende

bedre og hurtigere håndtering af

oplever man i denne tid på vejene

vi fremlægger en infrastrukturplan

bilpark, og det er oplagt at nogle

hændelser på vejnettet, en aktiv

omkring København. Det viser

med investeringer fra 2021, hvor

af disse faktorer slår særligt stærkt

og præcis trafikinformation, der

Vejdirektoratets målinger af trafik-

vi igen har et økonomisk råderum

igennem i Hovedstadsområdet

hjælper trafikanterne bedst muligt

ken i første del af 2018.

til at sikre bedre forhold på mo-

for tiden”.

gennem perioderne med spids-

Udvalgte målinger på fire af

torvejsnettet”, fortæller transport-,

I det hele taget er der vækst i

de største indfaldsveje til Køben-

bygnings- og boligminister Ole

trafikken på stort set alle de mo-

havn - nemlig Amagermotorvejen,

Birk Olesen.

torveje, som Vejdirektoratet har

Køge Bugt Motorvejen, Motorring

Årsagen til den større motor-

3 og Helsingørmotorvejen - viser
vækstrater i størrelsesorden 3,8

belastninger på motorvejene,
samt kampagner”.
De seneste mange års udvi-

målt på. Og det tegner et samlet

delser af motorveje har samlet set

vejstrafik skal blandt andet findes

billede af en større mobilitet, men

bidraget til en markant forøgelse

i den generelle trafikvækst, men

også et motorvejsnet, der kom-

af kapaciteten på vejnettet, men

% til 4,7 % i årets første otte må-

også som følge af en række mo-

mer under stadig større trafikpres.

Vejdirektoratets trafikprognoser

neder. Til sammenligning ligger

torvejsudvidelser, der får bilisterne

landsgennemsnittet for væksten

til at ændre kørevaner. Når der

vejene, end der gjorde året før.

motorveje vil fortsætte med at

på alle motorveje på 3,1 %.

sker udvidelser af motorvejsnet-

Det er positivt, at bilisterne vælger

stige i de kommende år. Og hvis

”Den højere trafik hænger

tet, sker der stort set altid en

motorvejsnettet, for når motor-

man kigger frem mod 2030, så

sammen med økonomisk vækst,

aflastning af de mindre veje.

vejsnettet bliver valgt fremfor

vil blandt andet veje som E45

”Der kører flere biler på motor-

viser, at trængslen på de hjemlige

så det er positivt, at der er gang

”Helt generelt oplever vi en

mindre veje, sker der alt andet

Østjyske Motorvej og E20 Fynske

i hjulene - bogstavlig talt. Vi har

markant vækst i trafikken på de

lige færre uheld”, siger Niels

Motorvej samt flere af de store

heldigvis udbygget motorvejene

store veje i disse år,” siger trafik-

Tørsløv. ”Samtidig giver det os i

motorveje i Hovedstadsområdet

flere steder, så vi bedre kan rum-

direktør Niels Tørsløv fra Vejdi-

Vejdirektoratet en udfordring med

have det, der kaldes en kritisk

me den øgede trafik, men presset

rektoratet. ”Væksten skyldes efter

at hjælpe med at få trafikken på

belastningsgrad.

på motorvejene er fortsat og i sti-

vores vurdering blandt andet den

det overordnede vejnet til at glide

gende grad alt for stort på mange

økonomiske fremgang, den sti-

bedst muligt. Denne opgave
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Toyota Hybrid TAXI
+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift
+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti
+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning
+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling
+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Auris Touring Sport

Toyota Prius

Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”.

Mellemklasse sedan. Solide køreegenskaber og super driftsøkonomi.

Toyota Prius+

Toyota RAV4

Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).
7 sæder og plads til masser af bagage.

HYBRID

Stor SUV (Sport Utility Vehicle).
Høj indstigning og godt overblik.

Sms HYBRID til 1919 for mere information om
Toyotas TAXI-program. Så ringer vi dig op.1
1 Alm. smstakst. Du giver samtidig tilsagn om Toyota Danmark A/S må
gemme dit telefonnummer til formålet og kontakte dig pr. telefon. Toyota
behandler dine data i overensstemmelse med Toyotas privatlivspolitik,
som du kan finde HER

Se mere på toyota.dk/taxi

Pit-Stop matcher andre dækleverandører med mindst 200 kroner
Tekst og foto: Tommy Verting

dage til klokken 20.00. Lørdag og
søndag går personalet dog hjem

Pit-Stop satser på at være billigste

klokken 18.00.

taxi-leverandør, når det gælder

Det går strygende i Dani El-

dæk og fælge. Indehaveren, Dani

Fouly tre forretninger, som alle er

El-Fouly, matcher konkurrenternes

medlem af kæden, ”Dækcenter”,

priser på mindst 200 kroner på

hvilket betyder maksimal rabat til

et sæt med fire vinterdæk og der

kunderne samt alle dæk-størrelser

holdes åbent åben alle ugens syv

på lager. Taxier kommer til uden

Værkfører, Fayad Abdel Ghani har en baggrund fra Euromaster dækcentre i Roskilde og
Sydhavnen samt QuickPot.
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32-årige

n egen
artede si

g på Ga

forretnin

4 for tre

devej 17

øgelan
mmel K

ar i dag

og h
år siden

linger.

tre afde

Fouly st

Dani El-

ventetid og er storaftagere af Platin-

med speciale i bl.a. klargøring af

dæk fra Dani El-Fouly´s egen import

frikørte taxier.

fra Tyskland.
”Forretningen går godt, ikke

”Vi har dæk-hotel med opbevaring af dæk til 495 kroner pr.

mindst på grund af mit store net-

sæson inklusive dækskift og er

værk og min baggrund som taxi-

undervejs med en ny hjemme-

chauffør og lastbilvognmand.

side, www.pit-stop.nu, hvor vi ud-

Vi har mange taxivognmænd

vider med yderligere services til

som kunder, bl.a. en del af dem

taxivognmænd. Den 1. januar

med mange biler. Taxier bliver

2019 begynder vi f.eks. at udføre

altid prioriteret hos os, de skal

bremseskift og olieskift i alle vore

ikke holde og vente”, lover Dani

tre afdelinger”, fortæller Dani El-

El-Fouly, som ud over forretnin-

Fouly videre. Ud over nye alu-

gen på Gammel Køgelandevej

fælge importeret fra Tyskland og

174 også er indehaver af to andre

Indonesien er han også leverings-

forretninger med dæk og fælge.

dygtig i lettere brugte alufælge.

Den ene i Rødovre på Korsdalsvej

Det er en populær vare til taxier i

111 med speciale i 4-hjulsudmå-

vinterperoden.

linger på varevogne og taxier og
den anden på Blushøjvej 10 i
Københavns Sydvestkvarter

Yousef Hamdan arbejder til daglig i Pit-Stop-afdelingen på Gammel Køgelandevej 174. Han
har en baggrund med eget dækcenter i 12 år i Syrien, inden han kom til Danmark for tre år
siden.
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Kaptajn Inger Klein Thorhauge
har kommandoen på Queen
Elizabeth
Tekst og foto: Tommy Verting og privatfotos

søkort. Ud over jobbet på broen
blev Inger Klein Thorhauge kastet

Inger Klein Thorhauge fra Svend-

ud i mange opgaver i bl.a. ma-

borg står dagligt i spidsen for

skinen, hvor hun lærte at svejse.

1.000 besætningsmedlemmer og

Oplevelserne var mange og gav

2.000 gæster på en af de største

Inger Klein Thorhauge en god

krydstogtskibe, der sejler verden

ballast for hendes fremtidige virke

rundt.

til søs. Herfra gik turen tilbage til

Inger Klein Thorhauge er kap-

DFDS, hvor hun i tre år krydsede

tajn i det engelsk-amerikanske

Nordsøen med skibe som bl.a.

rederi Cunard, som har hoved-

Dana Hafnia og Winston Churchill..

kontor i Southampton i England.

Ofte så Inger Klein Thorhauge de

Rederiet - med en historie helt til-

store krydstogtskibe og fik lyst til

bage fra 1840, er det det eneste

at komme lidt længere ud i verden

rederi i verden, der stadig tilbyder

end blot England og Cuxhaven i

den klassiske transatlantiske crossing

Tyskland.

over Atlanten. Fra 2011 har skibene
været registreret på Bermuda.

Inger Klein Thorhauge sejler i dag som kaptajn på Queen Elizabeth og har bemærket, at skibet
får mere opmærksomhed end lillesøsteren, Queen Victoria, på grund af sit navn og det til trods
for, at England var størst under Queen Victorias periode som dronning af England.

Det første rederi, der reagerede
på Inger Klein Thorhauges 18

”Mit første skib hos Cunard var

som deputy kaptain og skulle

Inger Klein Thorhauge er

ansøgninger om nyt job, var et af

M/S Vistafjord fra 1973 med 400

føre tilsyn med bygningen af et

vokset op på Færøerne og var

verdens mest kendte rederier med

besætningsmedlemmer og plads

nyt krydstogtskib. Efter et års tid

datter af en maskinmester.

bl.a. de tre dronninger, Queen

til godt 700 gæster. Skibet var

ringede telefonen i min frokost-

Hendes første job til søs var

Victoria, Queen Elizabeth og

meget umoderne i forhold til de

pause og jeg fik besked om, at

at servicere kunder på en lokal

Queen Mary 2.

moderne DFDS-skibe jeg kendte

jeg - efter 16 års ansættelse, var

overfart med kaffe og rundstykker.

”En ældre meget sympatisk

og jeg blev lidt i tvivl om, jeg nu

forfremmet til kaptajn. Det var

Efter 10. klasse fik hun job som

engelsk herre med butterfly ville

havde valgt rigtigt. Jeg blev dog

et lidt mærkeligt opkald - Hvad

stewardesse på et større skib,

ved jobsamtalen i 1994 vide om

glad for mit arbejde og sejlede

betød det og var der noget jeg

hvor hun gjorde rent på kamrene

jeg havde tænkt mig at få børn.

på flere forskellige skibe under

skulle foretage mig nu?

inden hun søgte og kom ind som

Var det tilfældet, ville jeg ikke blive

en alliance af rederier - Carnival

De italienske kolleger var dog

styrmandselev hos DFDS.

ansat. Herefter ville han vide, hvor-

Corporation, som Cunard er en

ikke sene til at feste for mig. Det

Efter endt uddannelse og en

når jeg kunne starte, så jeg skyndte

del af. Bl.a. sejlede jeg på et af

var en dejlig oplevelse, men

efterfølgende periode til søs, på-

mig hjem til Danmark og søgte

de mindre, men mere luksuriøse

der gik fem måneder inden jeg

mønstrede hun en sandpumber.

orlov et år for at prøve, hvordan

skibe i Seabourn-rederiet med

efter mere end syv års fravær

Det var en anderledes verden

det ville være at komme ud i

kun 120 gæster ombord”.

blev sendt tilbage til Cunard for

med fire mand ombord og ingen

verden”.
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”I 2009 blev jeg sendt til Italien

at starte på Queen Victoria som

kaptajn. Det var første gang i
rederiets 171-årige historie, at der
var en kvindelig kaptajn på et af
deres skibe. Det var jeg naturligvis
meget beæret over. Alt i Cunard
er meget engelsk og jeg var jo
slet ikke englænder”.
”Jeg havde ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig, hvor meget
der var inkluderet i jobbet, herunder pressedækning, som jeg fandt
var virkeligt svært. Jeg havde bare

Queen Elizabeth anløber København en eller to gange om året. Her ligger den ved Langelinie kaj. De sidste to somre har den også besøgt
Skagen.

lyst til at sejle og udføre mit arbejde og ikke optræde på forsiden af de engelske aviser. Jeg var
også i vildrede om, hvornår jeg
skulle sige nej, men fik hurtigt en

er konstant rettet mod miljø og

benhavn. Derimod har Queen

kulturer og i flere tilfælde har det

fornemmelse af, at det måtte jeg

sikkerhed. Det at møde gæsterne

Mary 2 flere gange ankret op

været nyt og overraskende, at

godt”.

ved ”velkommen ombord parties”

foran Kronborg Slot ved Helsingør

skulle modtage en kvinde som

udgør dog kun en mindre del af

og sat gæster i land fra småbåde.

kaptajn, når landets kultur hidtil

Masser af kommentarer

jobbet.

Den store mediedækning med-

Queen Victoria er bygget i 2007

har foreskrevet noget andet. Bl.a.

og er 294 meter lang. 36 meter

har skibets deputy kaptajn i flere

bred og stikker 8 meter. Queen

tilfælde taget over, når der kom-

Elizabeth er bygget i 2010 og har

mer en muslimsk lods ombord.

bakker skibet for dig”. Ved mod-

Skibene vækker stor
opmærksomhed over hele
verden

tagelsen af nye gæster ombord

Cunard er et af verdens ældste

bliver Inger Klein Thorhauge sta-

rederier med den yngste flåde af

et skib og der er allerede mange

Deputy kaptajnen er kaptajnens

dig mødt med ordene ”Du er ikke

skibe.

gætterier om, hvad skibet kom-

højre hånd og ansvarlig på broen

mer til at hedde.

for ca. 60 besætningsmedlem-

førte et hav af kommentarer:
”Har du sidespejle på”, ”Hvem

samme mål som søsterskibet.
I 2022 bliver der leveret endnu

Multietnisk virksomhed

ret høj”, ”Du er kvinde!” Mange vil

Queen Mary 2 er flagskibet og

også gerne vide, hvad hun egent-

verdens eneste rigtige oceanliner.

lig laver. Hertil svarer Inger Klein

Hun blev bygget i 2003 og er 345

Elizabeth kommer hele verden

ning på ca. 80 og skibets Hotel

Thorhauge, at der stadig er de

meter lang og 48,7 meter bred.

rundt som krydstogtskibe kon-

General Manager har ca. 800

samme krav, regler og planlæg-

Da Queen Mary 2 stikker 10,3

stant og hele tiden. Inger Klein

ning. Alkohol er forbudt og fokus

meter har den aldrig besøgt Kø-

Thorhauge har oplevet mange

Queen Victoria og Queen

mer. Maskinchefen har en besæt-
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Queen Mary 2 er flagskibet og verdens eneste rigtige oceanliner, her fotograferet foran
Kronborgpynten ved Helsingør.

gen til internettet. I dag vil alle
helst ringe hjem mindst en gang
om dagen og det er ikke altid
lige let.
Besætningen har mulighed for
at lære sprog, musik, vin-kendskab eller andet. Nogle vil blot
pleje deres fritidsinteresser og
måske se en film i skibets biograf.
Alle nyder, at de tre dronninger
er de krydstogtskibe, der tilbyder
mest plads pr. person - også til
gæsterne.

besætningsmedlemmer af 50

”Jeg orienterer teamet på

sikkerhed, skærer jeg igennem og

forskellige nationaliteter under sig.

broen op til en afgang eller før

De sejler mellem 4-9 måneder

skibet går ind i en havn. Mand-

ad gangen. Hertil kommer de ca.

skabet udfører deres opgaver

ligt begejstret over de unge men-

2.000 gæster, der er plads til.

hver især, men er også meget

nesker hun arbejder med:

Inger Klein Thorhauge sejler selv

velkomne til at være åbenmunde-

tre måneder ad gangen og er

de og komme med deres mening

heldig at sejle med dem. De er

hjemme 2-3 måneder. Persona-

og der bliver lyttet til dem inden

dygtige og kan rigtig meget. De er

let arbejder i en stejl struktur, men

en endelig beslutning tages. Kun

21-22 år og jeg har svært ved at

på broen flades strukturen fuld-

i specielle tilfælde, hvor der sker

tro, at jeg selv var så smart, da jeg

stændigt ud. Her arbejder alle i

noget uforudset eller vejret ikke

havde den alder”, erkender hun.

et team.

er så godt og det handler om
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siger: ”Det er sådan, vi gør det”.
Inger Klein Thorhauge er tyde-

”Jeg følger virkelig, at jeg er

Den største hurtel er adgan-

"Det var første gang i rederiets 171-årige
historie, at der var en kvindelig kaptajn på
et af Cunards skibe. Det var jeg naturligvis
meget beæret over", fortæller danske Inger
Klein Thorhauge.

Færdselsstyrelsen

Nye tilladelser til

erhvervsmæssig persontransport
Færdselsstyrelsen har gennem den seneste uge
frem til onsdag den 7. november 2018 udstedt nye
og konverteret en del kommunale taxitilladelser til
erhvervsmæssig persontransport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claus Everhøj - Frederiksværk
Henrik Brevadt - Helsinge
Jørgen lynghøj - Randers
Paun International, Jostin Paun - Albertslund
Brian Kastberg - Randers
Carsten Fugmann - Hvidovre
Linda Pedersen - Askeby
Mohammad Tariq - Valby
Birger Simonsen - Frederikssund
Vognmandsforretningen af 2018 ApS, Ole Stampe - Skovlunde
Willy Ankerstjerne - Randers
DT 1101 IVS, Peter Dits Christensen, København S
Henrik Haastrup Christiansen -Faaborg
Jørgen PN Jespersen - Hundested
Tom Gøtterup Svendsen -Vordingborg

•
•
•
•
•

Frank Holm Pedersen - Albertslund
Anker Farsinsen - Ishøj
Lars Holtzmann - Charlottenlund
Carsten Thomsen - Aalborg (2 tilladelser)
Jes Ladefoged - Kvistgård - (2 tilladelser)

I samme periode er Taxa M.B. , Mohammad Moazzam Butt Albertslund ophørt.

Har du en taxitilladelse eller tilladelse til erhvervsmæssig persontransport du ønsker at sælge?
Kontakt TaxiMiniBus Danmark på mail: taxi@verting.dk
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