nr.

5

Maj 2016 21. årgang

Fælles topmøde på tværs
af organisationerne om ny
taxilov

Er det kun ansøgere der
specifikt har kørt i årene
2007,2008 og 2009 der
kan opnå taxitilladelse?
155 øre i rabat på både
benzin og diesel på
Go’on tankstationer

Bliv Taxivognmand
Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.

Kampagnepris kun 4.500 kr.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

Ring 75 72 47 00

eller tilmeld direkte på
www.dekra-vognmand.dk

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

Henrik Karl Nielsen, Advokat (H)
Koch/Christensen
Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K
Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68
hkn@kochchristensen.dk

FINANSIERING
Mercedes-Benz Finans Danmark AS

Erhvervsskolen Nordsjælland

Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Nord

EUC Sjælland i Køge

Revisionsanpartsselskabet

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

Københavns Uddannelsescenter

Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf. 70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

UCplus A/S

Nykredit Leasing A/S

Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.
Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
NY!
Danmark

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

Chaufførernes Fagforening i København

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

KURSER/UDDANNELSE
AMU SYD

C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Vognmmandsspecialisterne ApS

MERCEDES SERVICE/PLADE
ECO-STEAM

Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

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

ServiceCenter-Nord ApS

Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Kratbjerg 238 A - 3480 Fredensborg
E-mail: servicecenternord@mail.dk
Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

OVERVÅGNINGSUDSTYR
Scan-Team ApS
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk
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Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk
REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

TAXAMETERVÆRKSTEDER
Auto El Specialisten

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

Ishøi´s Autoelektro

Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.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

Skive Auto-EL

Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44
E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

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

Vestegnens Autocenter

Specialister i taxi video-overvågning
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Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS

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

Stjerne Finans A/S

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

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

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

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

REVISION OG BOGFØRING

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 Danmark tlf. 49 262626

Paradespil i
Københavns Byret
Tekst og foto: Tommy Verting

Der var fuldt hus i Købehavns
Byret tirsdag den 26. april, hvor
kun fire ud af de seks tiltalte
Uber-chauffører nåede at stå
anklaget for overtrædelse af
taxiloven og færdselsloven.
Som bekendt lykkedes det
for de seks Uber-chaufførers
forsvarer, advokaterne Bettina
Hald Engmark og Eddie Omar
Rosenberg Khawaja, at få sagerne trukket i langdrag, så der
først falder en byretsdom den
17. juni.
I første omgang fremførte
advokaterne, at sagerne burde
køre som domsmandssager på
grund af den store offentlige
interesse. Dommer Grethe Jørgensen imødekom advokaternes

svarerne og at en anke herom

retten hele dagen grundet andre

og kun to af de fire tiltalte ville

ønske og fandt, at det var ok at

til Øste Landsret skulle have

aftaler. Det blev derfor aftalt, at

udtale sig i retten. I alle fire sager

køre sagerne under medvirken

opsættende virkning, men efter

sagerne mod hendes to klienter

blev de betjente, der havde

af domsmænd og efter en kort

endnu nogle korte vorteringer

ikke ville blive ført denne dag.

stoppet de pågældende Uber-

pause, hvor domsmændene

vendte dommeren og de to

blev sat ind i anklageskrifterne,

domsmænd tilbage og afviste,

efter at parterne havde fundet

var sagerne klar til at blive gen-

at hverken EU-problematikken

en ny dato i kalenderen til at

optaget som domsmandssager.

og en anke til Østre Landsret

fortsætte retsmøderne, kom den

Retten var tilsyneladende forbe-

havde opsættende virkning for

første af fire resterende sager i

redt på det problem og havde

at behandle sagerne i Køben-

gang - uden dog at kunne afslut-

allerede indkaldt to domsmænd.

havns Byret.

tes. En fælles procedure for alle

Efterfølgende kom bl.a. så

Advokat Bettina Hald Engmark

spørgsmålet om EU-problema-

meddelte herefter dommeren,

tikken i Ubers egne sager fra for-

at hun ikke havde tid til at blive i

Først efter middagspausen og

seks sager blev henlagt til næste

chauffører i trafikken, ført som
vidner.

Kørte for at hjælpe folk
En 28-årig Uber-chauffør
forklarede i retten, at han havde
fortsættes næste side

retsmøde den 17. juni.
Alle fire nægtede sig skyldige
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kørt som Uber-chauffør et par
weekender og at han forinden
havde været på et Uber-kursus,
hvor Uber havde fortalt, at det
ikke var ulovligt at udføre disse
kørsler, fordi det var samkørsel.
Den 28-årige fortalte endvidere, at han kørte som Uberchauffør for at hjælpe folk og at
han ikke havde nogen kontrakt
med Uber. Turene fik han via
en App på sin mobiltelefon og
afregningerne fra Uber blev
indsat på en bankkonto i hans
navn én gang i måneden. Han
kunne ikke erindre, hvor meget
han havde tjent, men at det var
80 procent af de indkørte beløb
og af indtjeningen havde han
indbetalt 40 procent af i skat.
Uber-chaufføren kendte ikke
taxiloven og var arbejdsløs.

”Det skriger til Himlen, når Uber-direktøren siger, at chaufførerne er selvstændige erhvervsdrivende, når de hele tiden har fortalt, at Uber
handlede om samkørsel og deleøkonomi, udtaler TID-formand, Søren H. Nicolaisen.

Politiassistenten, som vidnede i denne sag, fortalte, at

Det bekræftede chaufføren og

for overtrædelse af taxiloven og

den 17. juni, hvor dommen vil

køretøjet var blevet stoppet i et

politiassistenten så på, da chauf-

færdselsloven.

blive afsagt, hvad enten han var

almindeligt rutinetjek, hvor pas-

føren afbrød den igangværende

sagererne på bagsædet af den

Uber-kørsel på sin mobiltele-

Uber-chauffør instrueret af dom-

tiltaltes bil havde forklaret, at de

fon, hvorefter han beslaglagde

meren om, at han var velkom-

Paradespil

havde bestilt en Uber-kørsel.

telefonen og sigtede chaufføren

men til at møde op i retten igen

”Jeg synes, at det gik godt i dag,

Herefter blev den 28-årige

til stede eller ej.

Anklageskrift
I den første af seks sager var en Uber-chauffør, født i 1988 og bosiddende i Hvidovre, tiltalt ved Københavns Byret med påstand om straf
for overtrædelse af taxikørselsloven, lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 § 16, stk. 1, nr. 1,jf. § 1, stk. 1, ved i en periode og som
senest konstateret den 30. december 2015 kl. 00.05 ud for Webersgade 20, København, at have udført taxikørsel med personbil uden
tilladelse og uden at betingelserne for samkørselarrangement, der ikke kræver tilladelse, var opfyldt, jf. bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj
2012 om taxikørsel § I, idet kørslerne blev udført mod vederlag, der ikke alene var godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, idet passagerer betalte Uber for kørslen, hvorefter Uber afregnede med tiltalte.
2
Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel § 41, stk. I , nr. l, jf. § 33, stk. 1, I . pkt., ved i en periode og som
senest konstateret den 30. december 2015 kl. 00.05 ud for Webersgade 20, København, at have udført taxikørsel med personbil uden
førerkort.
3
Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. § 18, stk. 1,jf. § 1, ved i en periode og som senest
konstateret den 30. december 2015 kl. 00.05 ud Webersgade 20, København, at have udført taxikørsel med personbil selv om køretøjet
ikke var godkendt og registreret hertil.
4
Overtrædelse af færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf.§ 56, stk. 1, 1. pkt., ved i en periode og som senest konstateret den 30. december 2015
kl. 00.05 ud for Webersgade 20, København, at have udført taxikørsel med personbil uden at have erhvervet kørekort til erhvervsmæssig
personbefordring. Der blev fra anklageren nedlagt påstand om, at tiltalte skulle idømmes en bøde på 5.000 kr.
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forstået på den måde, at vi omsider fik hul på den sag, som vi
har ventet på i halvandet år. Det
er væsentligt at trække frem, at
vores værste forudanelser om,
at flere af de her Uber-chauffører var ledige og på dagpenge.
Det fik vi bekræftet i dag. Jeg har
på den baggrund svært ved at
forstå, at de skulle være villige til
at opgive deres Uber-indtægter
til SKAT,” konkluderede TiDs
formand, Søren H. Nicolaisen.
Han tror ikke, der er ret mange
mennesker, der har fantasi til
at forestille sig, at de seks Uber
chauffører ikke bliver dømt
skyldige den 17. juni.
Søren H. Nicolaisen påpegede, at advokaternes indledende paradespil i retten viste

Det er et irritationsmoment, at vi skal vente indtil den 17. juni. Det er rigtig lang tid, hvor landet kommer til at gå glip af skattepenge og
hvor ulovlighederne kan fortsætte,” fortalte TiDs Carl Halkier efter retsmødet den 26. april.

rigtigt meget, hvor hårdt Uber er
presset:

pande. Hvorfor går den danske

at han erklærer, at Uber-chauffø-

er underlagt loven om erhvervsmæssig personbefordring?”

Uber-direktør, Mathias Thomsen,

rerne er selvstændige erhvervs-

Uber påstår, at alt kører lige

ud i dag og undsiger sine Uber-

drivende, for i og med at man er

efter bogen og alle regler bliver

chauffører og siger, at det ikke er

selvstændig erhvervsdrivende,

len, når Mathias Thomsen siger,

overholdt, hvorfor spræller man

vores sag og at chaufførerne er

så er man jo forretningsmand.

at chaufførerne er selvstændige

så så meget i nettet i stedet for

selvstændige erhvervsdrivende?”

Og når der så udføres person-

at tage sine sager med oprejst

”Det undrer mig endvidere,

transport, hvorfor man så ikke

”Jeg kan ikke forstå, at når

”Det skriger også lidt til Him-

fortsættes næste side

Drejervej 4 · 2400 · København NV

Er uheldet ude!
Vi reparerer din bil med det samme

Reservedele til Mercedes-Benz og
andre kendte taxi-mærker
Klargøringscenter
Pladeværksted
Autoværksted
Dækcenter
Taxiservice
Bilsalg

Kvikservice
uden tidsbestilling
- Ingen ventetid
Åben hver dag hele året:
Mandag - fredag kl. 7.30 -18.00 og lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00 -14.00

Tlf. 35 86 08 24 • 40 15 30 35 •

w w w. e m i n s a u t o . d k
emin@eminsauto.dk
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erhvervsdrivende, når de hele tiden har fortalt, at Uber handlede
om samkørsel og deleøkonomi,
men det er altså cool business
efter den forklaring, vi har fået i
dag fra Mathias Thomsen, hvor
han undsiger sine chauffører
på en i øvrigt meget tarvelig
måde,” understregede Søren H.
Nicolaisen.

Er det kun ansøgere der
specifikt har kørt i årene
2007, 2008 og 2009 der
kan opnå en taxitilladelse?

Endelig kom der hul på
bylden
”Jeg tror stadig på det danske

Tekst og foto: Tommy Verting

retssystem, men det var lidt af

mange håber, at de er med helt

have læst taxinævnets opslag

fremme i opløbet, når uddelingen

dateret den 6. oktober 2015,

en parodi, at se de to forsvars-

Taxinævnet i Region Hovedsta-

går i gang op til sommerferien.

ikke i tvivl om, at han var i be-

advokater gribe efter strå. De

den er som bekendt i fuld gang

Men for Casper Larsen har det

siddelse af den nødvendige an-

vidste på forhånd, at de havde

med at finde de 70 bedst kva-

været noget af en skuffelse. Han

ciennitet og kunne med årsop-

en tabt sag. Det var ren spild

ificerede ansøgere til ligeså mange

føler sig snydt af taxinævnets

gørelser dokumentere, at han

af tid at bruge to timer om

ledige taxitilladelser. For en stor

måde at håndtere udvælgelsen

havde kørt som taxichauffør i

formiddagen i forsøg på at få

del af ansøgerne har det været en

blandt ansøgerne.

en periode fra 1999 til 2003,

aflyst sagen. Forsvarene havde

spændende oplevelse, og stadig

Casper Larsen var, efter at

og igen i en periode på mere

jo ikke noget at byde ind med.

end fire år op til opslaget om

De fire Uber-chauffører, der fik

de ledige taxitilladelser bliver

deres sag behandlet i dag, var

offentliggjort.

folk på overførselsindkomster,

”Taxinævnet i Region Hoved-

der supplerede deres indkomst

staden nævner intet i deres op-

med sorte penge. Derfor er det

slag fra den 6. oktober 2015, om

et irritationsmoment, at vi nu

at man som ansøger skal have

skal vente indtil den 17. juni.

kørt 8 på hinanden følgende år

Det er rigtig lang tid, hvor landet

op til opslaget om de ledige

kommer til at gå glip af skatte-

taxitilladelser. Jeg er i god tro og

penge og hvor ulovligheder kan

bruger sågar ikke mindre end

fortsætte,” fortalte Carl Halkier

14.000 kroner på at dygtiggøre

efter retsmødet den 26. april.

mig med et vognmandskursus

Carl Halkier har igennem

for at være helt klar til at blive

halvandet år brugt mange kræf-

selvstændig taxivognmand fra

ter i TiDs regi på at få fjernet

denne sommer,” fortæller

de ulovlige Uber-køretøjer. Han

Casper Larsen, som dog bliver

var dog glad for at høre fra de

noget skuffet, da han modtager

betjente, der vidnede i dag, at

et brev fra Taxinævnet i Region

der er kommet hul på bylden:

Hovedstaden, hvor det fremgår,

”Betjentene har fået aktions-

at nævnets sekretariat underken-

kort, så de ved, hvad de skal

der, at han har den nødvendige

gøre, hver gang de har mistanke

anciennitet. Taxinævnet skriver

til et Uber-køretøj i trafikken. Det

således:

er en god ting, ligesom de ble-

”På skemaet fremgår det, at

vet gode til at spotte køretøjerne

du vil opnå 1 point for henholds-

i nattelivet. Nu venter vi bare på

vis 2009, 2008 og 2007, altså

at lavinen begynder at rulle.”

i alt 3 point, hvis du har en
indtjening som taxichauffør på
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Hvem skal have de 70 nye tilladelser?

get i taxibranchen i mange år og
derfor føler sig kvalificeret.”
Sekretariatet angiver endvidere i referatet:

”Sekretariatet har ikke mulighed for at dispensere fra reglerne, idet nævnet ikke har taget
stilling hertil i forbindelse med
opslaget. Nævnet bør overveje,
såfremt det skulle blive aktuelt
med en ny ansøgningsrunde,
om en vis andel af tilladelserne
kan forbeholdes ansøgere, som
har opnået tilsvarende relevant
taxierfaring og/eller uddannelse
Casper Larsen føler sig snydt af Taxinævnet, fordi de ikke overholder deres egne kriterier.

på anden vis end den, der er
opstillet i kriterierne.”

226.000 kr. i 2009, 220.000 kr.

"Nævnet oplyser intet om, at

2014, 2013, 2012 og 2011 og

Taxinævnets kriterier:

i 2008 og 215.000 kr. i 2007.

kriterierne er 8 på hinanden

derudover kan der opnås op

Under rubrikken ”Kriterier for

Du har ingen indtægt for disse

følgende år. Det fremgår dog

til 3 point yderligere for i alt 8

chauffører ”angiver Taxinævnet i

år som taxichauffør, og vil derfor

i selve ansøgningsskemaet, at

års kørsel. Hvordan skal man så

Region Hovedstaden:

ikke opnå 3 point i anciennitet.”

der er rubrikker til at notere

komme frem til den konklusion,

”De 70 tilladelser gives til

Casper Larsen står noget

indkomster ved taxikørsel fra

at det nødvendigvis skal handle

de bedst kvalificerede ansøgere

uforstående over for nævnets

perioden 2007-2014, men der

om de fire foregående år - 2010,

efter følgende hovedkriterier:

skrivelse og retter henvendelse

er stadig ikke oplysning om, at

2009, 2008 og 2007. Det hæn-

Grundkrav: Mindst 4 års

til nævnets sekretariat, men

det er et krav, at indtægten skal

ger ikke sammen. Nævnet har jo

erfaring som fuldtids taxichauf-

får igen afslag med følgende

være fra de nævnte perioder,

selv fastsat deres kriterier og må

før inden for nævnets område

kommentar fra nævnets da-

så jeg vedlægger et notat om

derfor også selv overholde dem

med en årlig indtægt på mindst

værende sekretariatschef, Frida

den del af mine indtægtsforhold

i deres opsætning af ansøg-

238.000 kr. i 2014 niveau, jf.

Gisladóttir:

ved taxikørsel, som ligger uden

ningsskemaet,” fastslår Carsten

bilag 1 og bilag 5 i opslaget

”Jeg har set på din ansøg-

for skemaet og indsender min

Bo Nielsen.

under nyheder på nævnets

ning, og kan konstatere at du

ansøgning, men desværre var

har opnået 3 point for uddan-

det spildt arbejde,” fortæller en

Flere klager

nelse, og 0 point for taxikørsel.

skuffet Casper Larsen.

Taxinævnets formand, Jens

taxikørsel: (4 års taxikørsel kan

Jørgen Nygaard (C), har ikke

suppleres med såvel taxikørsel

ønsket at kommentere på sagen

som limousinekørsel): Giver

over for Taxi Danmark, men af

max 3 point, som optjenes for

ikke kunne komme i betragtning

Nævnet bør overholde
regler i deres egne
kriterier

referatet fra seneste nævns-

det 6., 7. og 8. år, jf. bilag 1. Der

til en af de 70 taxitilladelser, da

Advokat Carsten Bo Nielsen fra

møde fremgår følgende:

gives ikke yderligere point for

vi allerede har så mange ansø-

Advokatfirmaet Arup og Hvidt i

gere, der har opnået 6 point.”

København forstår udmærket at

en del lignende henvendelser

Casper Larsen er skuffet.

fra ansøgere, som på grund af

Du har ikke kørt taxi i perioden
2007-2009, men arbejdet for
Novo. Derfor vil du desværre

Casper Larsen mener ikke, at
nævnet på forhånd har tydelig-

”Nævnet angiver helt tydeligt

hjemmeside.

”Sekretariatet har modtaget

den måde kriterierne er skruet

gjort, hvilke kriterier der skal

i betingelserne, at man som

sammen på, ikke opnår 6 point,

søges efter.

ansøger skal have kørt i årene

selvom de har været beskæfti-

Yderligere erfaring med

anciennitet, der er mere end
8 år.
Taxirelevant uddannelse/
kurser: Giver max 3 point.”
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Hvorfor skal det koste en bondegård at
være i et bestillingskontor?
Hvorfor samarbejde med Taxi 4x27?

I Taxi 4x27 tror vi på, at tiden er ved at rinde ud for høje omkostninger til bestillingskontor, dyre domiciler og
dyre anlæg. Vi tror på, at fremtidens taxiudstyr skal kunne være i en Smartphone – og vi er godt på vej.

Vi anvender Europas største taxi-systemleverandør

Taxi 4x27 anvender den østrigske leverandør, FMS, der er Europas største producent af taxi-systemer.
•
•
•

•

FMS anvendes i 12 lande af mere end 140 centraler i over 100 byer.
FMS har en samlet flåde på over 62.000 tilsluttede vogne og 160.000 chauffører.
FMS har Europas bedste kunde-App: taxi.eu
Taxi.eu er downloadet over 3 mio. gange og leverer mere end 170 mio. ture om året til de tilsluttede
centraler - på tværs af både by- og landegrænser.
Taxi.eu app’en kan bruges i det meste af Europa, med eller uden forudindtastet kreditkort.
Der skal benyttes kode, hvilket giver øget sikkerhed – både for dig og kunden.

FMS-systemet er skalerbart. Du kan nøjes med en SmartPhone til at modtage ture på, men du kan også få et
fuldt taxi-system med taximeter for under 12.500 kr. incl. moms pr. bil. Systemet er nemt og billigt at montere, bl.a. fordi det kræver et minimum af kabling. Systemet baserer sig på Smartphone (Android) teknologien,
hvilket er med til at gøre systemet billigt at opdatere, fordi opdateringerne sker via mobiltelefonen.

Taxi 4x27 tilbyder Danmarks laveste pladsleje

Som vognmand hos Taxi 4x27 får du – foruden kvalitetsudstyr, et professionelt Call Center og bestillingskontor, der arbejder for at yde den bedste service til alle – Danmarks laveste pladsleje.
Vi har en opdelt pladslejen i en fast pladsleje-del og et finansgebyr, der er en procentdel af den omsætning,
du har på kort og konto. De samlede omkostninger afhænger derfor af, hvor stor din omsætning på kort og
konto er.
Den opdelte pladsleje gør det billigere for dig, når du enten holder ferie, får en ny utrænet chauffør, der ikke
kører så meget ind, når der er sygdom, eller når din vogn skal på værksted eller holder stille.
Taxi 4 x27’s mål er, at den faste pladsleje skal være meget lav, da vi anser lav pladsleje som den eneste måde,
hvormed vi får mulighed for at tage konkurrencen op med Uber og øvrige tiltag på taximarkedet.
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Indgå et samarbejde med Taxi 4x27 og få Danmarks bedste
og billigste taxicentral
Taxi 4x27 tilbyder forskellige grader af samarbejde. Du kan nøjes med at have vores App eller du kan vælge et
fuldt samarbejde, hvor du får Call Center og hele molevitten.

Du kan indgå et systemsamarbejde, hvor vi kan tilbyde:
•
•
o
o
o
•
•
•
•

Vognudstyr med taximeter, printer m.m.
Turformidlingssystem, vælg mellem:
Rent App-baseret
Eget Call Center-system, hvor du selv kan passe dine kunder
24/7 Call center-løsning, hvor vi passer dig og dine kunder
Betalingsterminal og indløsningsaftale
Vognmandsportal og jobside hvor du kan søge efter chauffører
Flexkørsels-modul (både til taxi og OST)
Priser fra kun 250,-/måned pr. vogn afhængig af hvilken løsning du vælger.

Vi tilbyder naturligvis også et fuldt Call Center samarbejde:

• Du betaler det samme som vognmændene i Taxi 4x27
(Pladslejen i 2016 er kr. 3.380,-/måned plus 4% i finansafgift)
• Gratis vognudstyr med taximeter, printer, betalingsterminal m.m. og montering
• 24/7 Call center betjening
• Vognmandsportal og jobside hvor du kan søge efter chauffører
• ”Flyttetilskud”
Vi tilbyder også andre betalingsmodeller (se boksen).
Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.
Thomas RB Petersen, direktør Taxi 4x27
Mobil: 27272700
Mail: tp@taxi4x27.dk
Løsning

Fast pris pr. måned pr. vogn

Finansgebyr

App-løsning
100
5%		
				
				
App med eget Call Center
500
5%		
				
				
Fuld taxiløsning med eget
1.000
5%		
Call Center				
				

Beskrivelse
DriverApp til at modtage ture. Ture fås via
kunderns App, ingen call center, eget taximeter
Som ovenfor, men med adgang til Call Center 		
modul, hvor man selv passer sine kunder.
Fuldt taxiudstyr incl. taximeter mm.
med adgang til Call Center modul, hvor man selv 		
passer sine kunder. OBS grundbetaling kr. 12.500,-

Fuld taxiløsning med 24/7
3.380
4%		
Som ovenfor, men med 24/7 Call Center
Call Center			
leveret af Taxi 4x27. OBS grund betaling kr. 12.500,									
Fuld taxiløsning kun med App
250
10% 		
"Uber model": Som ovenfor, men betaling alene på
			
baggrund af omsætning. OBS grundbetaling kr. 12.500,-
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155 øre i rabat på
både benzin og
diesel på
tankstationer

Go’on

Taxi Danmark har indgået en

dag - den 15. og den 30. i må-

Go´on er i fuld gang med udbre-

Nr. Alslev, Rødby, Bandholm,

medlemsaftale med Go’on, som

neden. Beløbet trækkes 14 dage

de deres tankstationer på Sjæl-

Slagelse, Ågerup, Blangslev,

yder fordelagtige rabatter på

efter fakturering via Leverandør-

land og Lolland-Falster og findes

Rørvig og Frederikssund.

både diesel og benzin.

service. Go´on forbeholder sig

allerede i Herlev, Buddinge,

naturligvis ret til at kreditvurdere

Virum, Korsør, Nykøbing Falster,

Rabatten på 1,55 kroner på
både diesel og benzin beregnes

kunderne og evt. forlange sik-

fra den af Go’on Gruppens daglige

kerhed for købet.

offentliggjorte bemandede listepris.

30 dages kredit

98 tankstationer i
Danmark

Der ydes op til 30 dages kredit

Go´on har pt. ca. 98 tankstatio-

på varekøbet via Leverandørser-

ner, hvoraf de fleste ligger i den

vice. Fakturering sker hver 14.

vestlige del af Danmark, men

Jurid Taxi klodser

Sådan gør du
For at få adgang til rabataftalen hos Go´on, skal du oplyse dit
kunde/medlemsnummer hos Taxi Danmark. Ring evt. på
tlf. 49262626 eller send en mail på taxi@verting.dk

10

TAXI DANMARK MAJ - 16

T å s t r u p A u t o Tr a d i n g
Biltelefon 4033 4406

Taxa-sportsstævne
i Haderslev den 11. juni
✗

”Sæt
i kalenderen og kom og vær med
til at dyste mod nye og gamle kolleger fra
hele landet.”
Sådan lyder opfordringen fra

Dartturneringen afvikles som

Haderslev Taxa Sport, som

501 i single og double og bedst

inviterer alle i taxibranchen til

af 5 sæt. Finale spilles bedst af

stort DM-Taxa-sportsstævne

7 sæt.

den 11. juni 2016, hvor del-

I Gokart Lemans er det

tagerne kan dyste i bowling,

holdkørsel med et team, der

dart, Gokart Lemans og billard.

består af min. 3 max. 4 kørere.

Arrangementet afsluttes med

Reglerne omkring opførsel og

en aftenfest, som foregår i et

kørselsregler vil blive gennem-

naturskønt område med fæl-

gået. Herefter er der 10. min

lesspisning, musik og dans og

tidskørsel og 90 minutters race.

præmieoverrækkelse.

Overholder man ikke reglerne

I bowling spilles der indi-

Spar tid og mange penge og få styr
på din vognmandsforretning

idømmes der en tidsstraf.

viduelt og i hold à 2 i damer,

I billardturneringen spilles

herrer og mix.

der fortsat i keglebillard.

Danmarks nye

Taxi-App
Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service
kører allerede i flere kommuner og bruges af
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.
Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service
for bytaxier, landvognmænd og OST.

Tilmelding

Med én godkendt fælles App kan vi sammen stå stærkere overfor
de store udfordringer.

Senest den 23. maj 2016 på www.taxisport.dk
Er der spørgsmål, kan Birgith og Hans Rothmeier kontaktes på
telefon 40 78 82 70 eller mail: birgith-hans@mail.tdcadsl.dk

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

TAXI DANMARK MAJ - 16

11

Misforstået passivitet
To vognmænd i 4x48
TaxiNord, der på vegne
af en gruppe vognmænd
havde stævnet 4x48
TaxiNord-ledelsen, fik ikke
medhold af dommeren
ved en civil anlagt retssag,
hvor vognmændene ville
have en dommer til at
vurdere taxiledelsens
håndtering af de interne
vedtægter i taxiforeningen
4x48 TaxiNord.
Tekst og foto: Tommy Verting

De to vognmænd, Rolf Rexen
og Knut-Erik Regnell måtte gå
fra retten med uforrettet sag.
Dommeren, som efter retsmø-

4x48 TaxiNord-vognmændene Knut-Erik Regnell og Rolf Rexen overvejer nu, om de vil anke sagen.

det kom med en tilkendegivelse, fandt at vognmændene

ralforsamling var gået videre med

tar til en af tilhørerne, at det

der havde ret. Vognmændene er

havde været for passive, når de

sagen. Dommeren sagde dog

var et spørgsmål om passivitet

dog noget forundret over dom-

først 14 måneder efter en gene-

efter retsmødet i en kommen-

og ikke et spørgsmål om, hvem

merens konklusion:

Baggrund
Sidste år i juli måned fortalte Rolf Rexen og Knut-Erik Regnell her i Taxi Danmark om deres baggrund for at anlægge en sag:
”På forårsgeneralforsamling 2015 mente de, at der skete en klar overtrædelse af vedtægterne omkring valg af formand. De mente
også at der fra ledelsens side blev anvendt en begrænsning for medlemmernes valgdeltagelse. Disse overtrædelser af vedtægterne vil
de have prøvet ved en domstol.
Hele problematikken bundede i de daværende fusionsaftaler, som 4x48 TaxiNord indgik med Vest Taxa og Helsingør Taxa for få år
siden, hvor det blev besluttet, at hele den daværende bestyrelse skulle blive siddende frem til den ordinære forårsgeneralforsamling
i 2014. I vedtægterne stod der dog tydeligt, at formanden var på valg på ulige år og når han blev valgt i 2014 kunne det derfor efter
Knut-Erik Regnell og Rolf Rexen opfattelse af vedtægterne kun være for et enkelt år,” understregede de begge.
Op til forårsgeneralforsamlingen i 2015 gjorde de ledelsen opmærksom på problemstillingen og stillede med deres egen formandskandidat, men ledelsen fastholdt, at der i 2015 ikke skulle foretages formandsvalg. Ledelsen havde altså i perioden mellem generalforsamlingerne i 2014 0g 2015 foretaget ændringer i vedtægterne, som de kaldte konsekvensrettelser, men uden at de pågældende
ændringer var besluttet på en generalforsamling, mente Knut-Erik Regnell og Rolf Rexen.
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”Passiviteten skyldes, at vi
skulle se indkaldelsen til næste

Nords generalforsamling i 2014.

i 2014, da vi ikke vidste, hvad

vedtægternes regel om valg af

Rolf Rexen og Knut-Erik Reg-

følgerne af generalforsamlingen

formand i ulige år blev tilside-

generalforsamling for at opdage,

nell er dog noget uforstående

i 2014 ville blive. Det så vi først

sat af dirigenten, og at denne

at vores vedtægter var ændret,”

og mener, at dommeren har

ved indkaldelsen til generalfor-

valgprocedure blev fastholdt,

forklarede Rolf Rexen til Taxi

misforstået nogle af de forklarin-

samlingen i 2015 og to måne-

hvorefter det ikke var yderligere

Danmark i en kort kommentar

ger, der blev afgivet i retten.

der herefter havde vi jo anlagt

bemærkninger fra salen.

efter retsmødet.
Advokat for 4x48-vognmæn-

”Det var på forårsgeneralfor-

sagen,” forklarer Knut-Erik Reg-

Retten fandt, at det måtte stå

samlingen 2015, der skete en

nell og Rolf Rexen, som havde

klart på generalforsamlingen, at

dene, Arne Linde Olsen, bad

klar overtrædelse af vedtæg-

anlagt sagen med udgangspunkt

konsekvensen af valgproceduren

efter dommerens tilkendegivelse

terne omkring valg af formand,

i, at foreningens vedtægter skal

så var, at formanden fremover

om at få afsagt en dom i sagen,

ligesom der også bevidst fra

respekteres og følges.

blev valgt i lige år, hvorfor ved-

som blev offentliggjort den 2.

ledelsens side blev anvendt en

I rettens begrundelse og af-

maj.

begrænsning for medlemmer-

gørelse tog dommeren udgangs-

tægterne skulle ændres.
Dommeren påpegede i sin

Dommeren, Ivan Larsen fra

nes valgdeltagelse. Det var disse

punkt i advokat Henrik Rosen-

afgørelse at ændringerne, som

Retten i Lyngby, fandt som nævnt

overtrædelser af vedtægterne, vi

vinge Skovs forklaring. Han var

følge af dirigentens handlinger,

i sin afgørelse, at Rolf Rexen og

ville have prøvet ved en domstol

dirigent på 2014-generalforsam-

måtte have været klare allerede

Knut-Erik Regnell havde været

og ikke forløbet af generalfor-

lingen og havde underskrevet

i 2014, da der var blevet oppo-

for passive, når sagen først blev

samlingen tilbage fra 2014. Vi

referatet fra generalforsamlin-

neret fra en vognmands side

anlagt den 28. juli 2015, som

kunne jo ikke starte en sag al-

gen og bekræftede indholdet

var 14 måneder efter 4x48 Taxi-

lerede efter generalforsamlingen

i retten. Her fremgik det, at

fortsættes næste side

Danskbilrens.dk shiner din taxi op

Fordelagtige priser til taxivognmænd på forskellige pakker med rengøring og polering af biler på henholdsvis 5, 6, 7
og 8 timers arbejde.

Autoservice og klargøring

På forsikringsskader dækker vi f.eks.kundens udgift til selvrisiko på
op til 4.000 kr., hvis skaden overstiger 20.000 kr.
Ring og få en aftale.

Prøvensvej 24 · 2610 Rødovre · Tlf. 20 95 95 79
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omkring fuldmagtsudstedelse
havde haft betydning for dem.
Sagsomkostningerne blev
fastsat til 40.000 kroner inklusiv
moms til dækning af udgifter til
advokatbistand.

Klar afgørelse
Ledelsen i 4x48 TaxiNord med
foreningens formand, Lars Christiansen, placeret ved siden af
taxiforeningens faste advokat,
Lars Borring, var på plads i retslokalet i Lyngby, da dommer,
Ivan Larsen kort efter retsmødet
Ledelsen i 4x48 TaxiNord med Lars Christiansen i spidsen blev frifundet og skulle ikke anerkende, at valgperioden for Lars Christiansen var
udløbet den 27. maj 2015.

den 18. april afsagde en tilkendegivelse til fordel for bestyrelsen i 4x48 TaxiNord.
Den samlede bestyrelse

- Henning Oppenheim. Han

generalforsamlingen i 2015,”

for generalforsamlingen den

fandt, at der var tale om en

protesterede mod valgprocedu-

understreger Knut-Erik Regnell.

27. maj 2014, og som følge af

klar afgørelse. Lars Christian-

samme passivitet, skulle 4x48

sen har tidligere udtalt over for

vedtægterne, ligesom en af sag-

skabslovens regler med frist for

TaxiNord endvidere ikke aner-

Taxi Danmark, at det var første

søgerne, Knut-Erik Regnell i ret-

sagsanlæg fandt anvendelse i

kende, at valgperioden for Lars

gang i foreningens historie, at

ten forklarede, at han opfattede

nærværende sag over for en

Christiansen var udløbet den 27.

vognmænd havde anlagt en sag

konsekvensen af dirigentens

erhvervsdrivende forening. Fore-

maj 2015.

mod deres egen forening og at

handlinger, og at der klart var

ningens særlige forhold tilsagde

tale om en vedtægtsændring,

dog, at der skal reageres mod

blev frifundet og Rolf Rexen og

som han dog ikke accepterede.

beslutninger truffet på general-

Knut-Erik Regnells påstande om,

Men her har dommeren - ifølge

forsamlingen.

ren netop under henvisning til

Knut-Erik Regnell, misforstået
ham og rodet rundt i årstallene:
”Det var ikke på generalfor-

Retten mente ikke, at sel-

Ledelsen i 4x48 TaxiNord

ledelsen egentlig ikke forstod
formålet.
”Efter vores opfattelse er det

at trufne beslutninger og valg

et udtryk for manglende respekt

Retten fandt herefter, at Rolf

på ordinær generalforsamling

over for bestyrelse, medlemmer

Bjarne Rexen og Knut-Erik Reg-

afholdt den 27. maj 2015 blev

og kolleger, idet de jo nedgør

nell ved passivitet havde afskåret

kendt ugyldige.

alle de beslutninger, som skif-

samlingen i 2014, at jeg kom-

sig fra at gøre krav gældende

menterede og udtalte, at der ville

om, at vedtægterne kunne føres

hold til Rolf Rexen og Knut-Erik

Retten gav heller ikke med-

overbevisende flertal har truffet,”

komme en stævning, men på

tilbage til udformningen forud

Regnell, når de mente, at der

udtalte Lars Christiansen i en

ikke var hjemmel til ledelsens

kommentar allerede, da sagen

skærpede krav omkring fuld-

blev anlagt i sommeren 2015.

magtsudstedelse - en handling

Frikørte Mercedes-Benz hyrevogne

købes!

Giv os et kald og få et godt tilbud.
Autoriseret Mercedes-Benz
serviceværksted.
www.viborgautogaard.dk

de fandt ville begrænse medlemmernes deltagelse. Men
dommeren fandt, at det i overensstemmelse med vedtægterne, når ledelsen besluttede, at
det kun kunne ske udstedelse af
fuldmagt ved personlig henvendelse på kontoret i åbningstiden
senest den 22. maj 2015. Dommeren mente ikke Rolf Rexen

Viborg Autogård I/S

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk
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og Knut-Erik Regnell havde
sandsynliggjort, at ændringen

tende generalforsamlinger med

Bil fra Tyskland på leasing er et klogt valg
BILTEAM

Dansk Taxi Import er leveringsdygtige i nye og brugte biler til
taxi og OST
a g e kø b s
lb
ti
e
k
ik
r
e
d
r
e
s
o
Ku n h o s

p li g t !!

Prisliste/eksempler
Mercedes-Benz Vito 116 lang, 9 sæder, 11/2015, km. 5.800, Aut.gear,
navi, xenon, træk m.m. Euro6, km/l 17,2 (godkendt til storvogn II.)
Leasing fra kr. 7.900/md i 36 mdr.
Mercedes-Benz C 200, Bluetec aut. 2/2015, km 25.000 Avantgarde,
klima, led lygter, navi m.m. Euro 6, km/l 23,3 (Godkendt til taxi i DK.)

Leasing fra kr. 5.480/md i 36 mdr.

Mercedes-Benz B180 DCT, style aut. 4/2015, km 18.000, Navi,
kamera, klima mm. Euro6, km/l 24,4 (godkendt til taxi i DK.) 		

Leasing fra kr. 4.985/md i 36 mdr.

Mercedes-Benz Sprinter 316. aut. handicapbus m. højt tag og lift.
Fabriksnye med kort leveringstid, bluetec, Euro6			

Leasing fra kr. 8.000/md i 48 mdr.

Ford Grand Tourneo connect trend 7 pers. 11/2015, km 4,800,
Aut.gear, klima, navi og masser af udstyr
Euro6, km/l 20,8 (godkendt til taxi i DK.)		 		

Leasing fra kr. 5.230/md i 30 mdr.

BMW 520d Touring, 11/2014. km 8.200, auto. gear, navi, xenon m.m.
Euro6. km/l 21,7 (godkendt til Taxi i DK.) 				

Leasing fra kr. 6.500/md i 36 mdr.

				

Ovenstående priser er inkl. moms

Der kan tilkøbes serviceaftaler med indbygget frikørselsgaranti.
Leasingpriserne er eksempler. Priserne varierer meget under hensyn til 1. gangsydelse og årligt kilometerforbrug. For en
enlig kørende vognmand, der kører 70.000 km. årligt, er udgiften en del mindre end for en vognmand med to ansatte,
der kører 150.000 årligt.
Bilerne indkøbes fra autoriserede tyske forhandlere med fuld historik.

Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv • Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk
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Krydstogtsæson
2016 er
godt i gang
Tekst og foto: Tommy Verting

fokus på at få trafikken afviklet

krydstogtpassagerer at komme

uden alt for mange og lange kø-

frem og tilbage.

Krydstogtsæsonen 2016 er åbnet

dannelser. Igen i år vil de nævnte

med flere anløb ved Langelinie

parter med en række foranstalt-

kommer 306 skibe med i alt ca.

og ind imellem fuldt hus med

ninger arbejde på at få trafikken

740.000 passagerer til København

tre skibe af gangen på den nye

til at glide så let som muligt.

i løbet af 2016. Det er ca. 60.000

Oceankaj.

I alt forventer CMP, at der

De hverdage, hvor
trafikken forventes at
blive mest omfattende,
er følgende:

Hen over sommeren må det

flere passagerer end sidste år.   

Det er nu, der begynder at

dog stadig forventes, at der kan

Udviklingen i den indre del

Tirsdag den 17. maj

komme mange krydstogtskibe til

opstå tæt trafik på de dage, hvor

af Nordhavn kører på fuldt blus,

Tirsdag den 21. juni

København. Det giver som be-

der er flere samtidige krydstog-

metrobyggeriet er i gang og i

Fredag den 1. juli

kendt både masser af turister til

tanløb ved den nye krydstogtter-

den ydre del kører gennemsnit-

Mandag den 4. juli

byen, og naturligvis også en del

minal på Oceankaj.

ligt ca. 300 lastbiler dagligt gen-

Onsdag den 6. juli

trafik i - og omkring Nordhavn
med masser af taxiture.

nem vejerboden på hverdage

Onsdag den 13. juli

to eller flere anløb i Nordhavn,

Der er flere øvrige dage med

for at aflevere jord fra forskellige

Torsdag den 28. juli

Sidste år havde By & Havn i

men det drejer sig primært om

byggepladser i Københavnsom-

Mandag den 8. august

samarbejde med Københavns

weekenddage, hvor den øvrige

rådet. Det giver tæt trafik til og

Tirsdag den 9. august

Kommune, Københavns Politi og

trafikale situation vil gøre det

fra Nordhavn.

Copenhagen Malmö Port (CMP)

lettere for busser og taxaer med
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Se ankomst/afgangslisten på næste side

Ankomst

Afgang

Skib

Kaj

Fra

Til		

Turn

16/05/10 12.00
16/05/12 05.00
16/05/12 10.00
16/05/13 08.30
16/05/14 07.00
16/05/14 08.00
16/05/14 12.00
16/05/15 06.00
16/05/15 08.00
16/05/16 20.00
16/05/17 07.00
16/05/17 08.00
16/05/18 12.00
16/05/19 13.00
16/05/21 08.00
16/05/22 07.00
16/05/22 08.00
16/05/22 08.00
16/05/23 05.00
16/05/24 07.00
16/05/24 07.30
16/05/24 10.00
16/05/25 08.00
16/05/25 10.00
16/05/26 08.00
16/05/26 12.00
16/05/28 07.00
16/05/28 08.00
16/05/28 08.00
16/05/28 08.30
16/05/29 07.00
16/05/29 07.00
16/05/29 08.00
16/05/29 13.00
16/05/30 10.00
16/05/31 07.30
16/06/01 08.00
16/06/01 10.00
16/06/01 12.00
16/06/02 07.00
16/06/02 11.00
16/06/02 18.00
16/06/03 05.00
16/06/03 08.00
16/06/03 08.30
16/06/04 07.30
16/06/04 08.30
16/06/05 07.00
16/06/05 08.00
16/06/05 08.00
16/06/06 08.00
16/06/07 08.00
16/06/08 13.00
16/06/09 12.00
16/06/09 20.00
16/06/11 07.00
16/06/11 07.00
16/06/11 08.30
16/06/11 09.00
16/06/12 06.00
16/06/12 08.00
16/06/14 05.00
16/06/14 08.00
16/06/14 11.00
16/06/15 08.00

16/05/10 20.00
16/05/12 18.00
16/05/12 18.00
16/05/13 22.00
16/05/14 16.00
16/05/14 19.00
16/05/14 20.00
16/05/15 17.00
16/05/15 18.00
16/05/17 16.00
16/05/17 17.00
16/05/17 18.00
16/05/18 20.00
16/05/19 20.00
16/05/21 18.00
16/05/22 17.00
16/05/22 19.00
16/05/22 17.00
16/05/23 18.00
16/05/24 17.00
16/05/24 22.00
16/05/24 15.00
16/05/25 16.00
16/05/25 16.00
16/05/26 16.30
16/05/26 22.00
16/05/28 16.00
16/05/28 18.00
16/05/28 17.00
16/05/28 17.30
16/05/29 17.00
16/05/29 16.00
16/05/29 18.00
16/05/29 20.00
16/05/30 17.00
16/05/31 22.00
16/06/01 17.30
16/06/01 17.00
16/06/02 07.00
16/06/02 17.00
16/06/02 23.59
16/06/03 18.00
16/06/03 18.00
16/06/03 16.00
16/06/03 22.00
16/06/04 16.30
16/06/04 17.30
16/06/05 17.00
16/06/05 18.00
16/06/05 20.00
16/06/06 18.00
16/06/07 17.00
16/06/08 20.00
16/06/10 17.00
16/06/10 16.00
16/06/11 17.00
16/06/11 16.00
16/06/11 17.30
16/06/11 18.00
16/06/12 19.00
16/06/12 18.00
16/06/14 18.00
16/06/14 17.00
16/06/14 17.00
16/06/15 17.00

AIDAluna
Regal Princess
Celebrity Silhouette
Viking Sea
Seabourn Quest
AIDAluna
AIDAaura
Serenade of the Seas
MSC Musica
Zuiderdam
Norwegian Star
MSC Opera
AIDAluna
AIDAdiva
AIDAaura
Serenade of the Seas
AIDAluna
MSC Musica
Regal Princess
Norwegian Star
Viking Star
Celebrity Silhouette
Braemar
Marco Polo
Aurora
Amadea
Seabourn Quest
MSC Opera
Mein Schiff 4
Costa Favolosa
Serenade of the Seas
Zuiderdam
MSC Musica
AIDAdiva
AIDAaura
Viking Sea
L'Austral
AIDAaura
Gann
Norwegian Star
Celebrity Eclipse
Silver Whisper
Regal Princess
Ocean Dream
Viking Star
Queen Elizabeth
Costa Favolosa
Serenade of the Seas
MSC Musica
AIDAaura
AIDAvita
Emerald Princess
AIDAdiva
Celebrity Silhouette
Zuiderdam
Norwegian Star
Seabourn Quest
Costa Favolosa
MSC Opera
Crystal Symphony
MSC Musica
Regal Princess
Prinsendam
Magellan
Silver Wind

LANGELINIEKAJ
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
NORDRE TOLDBOD
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
NORDRE TOLDBOD
LANGELINIEKAJ
Langelinie
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
NORDRE TOLDBOD
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Levantkaj
LANGELINIEKAJ
Oceankaj
Oceankaj
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ
LANGELINIEKAJ

Oslo
Nynäshamn
Stockholm
Ålborg
Fredericia (og Shell-havn
Göteborg
Oslo
Amsterdam
Kiel
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Oslo
Gdansk
Helsinki
Geiranger
Göteborg
Kiel
Nynäshamn
Bergen (Ågotnes)
Warnemunde
Stockholm
Ålborg
Hull
Stockholm
Visby
Helsinki
Stockholm
Stavanger / Rennesöy / Ra
Warnemunde
Helsinki
Göteborg
Kiel
Gdansk
Kiel
Warnemunde
Glasgow
Kiel
Kristianstad
Stockholm
Stockholm
Helsingborg
Nynäshamn
Helsinki
Ålborg
Hamburg
Warnemunde
Helsinki
Kiel
Göteborg
Göteborg
Zeebrugge
Gdansk
Amsterdam
Göteborg
Stockholm
Stavanger / Rennesöy / Ra
Warnemunde
Oslo
Göteborg
Kiel
Nynäshamn
Kalmar
Tilbury
London

Kiel
Oslo			
Amsterdam
Warnemunde
Tallinn			
Kiel
Kiel
Stavanger / Rennesöy / Ra
Hellesylt			
Warnemunde		
Ålesund			
Warnemunde		
Kiel		
Warnemunde
Kiel
Stockholm		
Kiel
Helsinki			
Oslo			
Warnemunde		
Ålborg
Amsterdam
Visby
Warnemunde
Oslo
Århus
Flåm			
Warnemunde		
Kiel
Geiranger		
Stockholm		
Warnemunde		
Hellesylt			
Warnemunde
Kiel
Ålborg
Tallinn			
Kiel
Kalmar
Warnemunde		
Southampton
Helsinki			
Oslo			
Bergen
Warnemunde
Stockholm
Åndalsnes		
Ålesund			
Stockholm		
Kiel		
Kiel
Stockholm
Warnemunde
Warnemunde
Warnemunde		
Ålesund			
Tallinn			
Hellesylt			
Warnemunde		
Karlskrona		
Hellesylt			
Oslo			
Ijmuiden
Warnemunde
Visby

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Taxibranchen lider af
markedsmæssig vitaminmangel
Af Anders Christiansen
seniorkonsulent, Transporthuset

Indføling i kundebehovet er den
afgørende forudsætning for succes i de meget vigtige strukturforandringer, der omfatter bus
og taxi i disse år. Den relativt
efterspurgte taxiservice kan dog
sjældent mønstre samme konkurrencekraft, som en service
udsprunget af kreativ markedsforståelse.
Taxibranchens meget vigtige
funktion er derfor også at afdække det oversete.
Synspunktet - at uden dyb
markedsindsigt ingen levedygtig
forretning, virker så oplagt, at det
kan undre, at taxibranchen un-

beklageligvis konstatere, at taxi-

i dag står med færdigudviklede

else til den mere spændende

dervurderer netop dette aspekt

branchen lider af markedsmæs-

banebrydende teknologiske

konceptudvikling.

på afgørende områder. Det

sig vitaminmangel.

serviceprodukter ingen eller

Branchens selvopfattelse

få reelt ønsker. Omfattende

iagttaget fra chauffør og vogn-

står efterhånden meget klart, at

Med få teknologiske undta-

branchen største problem er, at

gelser som Apps på mobiltelefo-

undersøgelser af succesfulde

mand til bestillingskontor og

den fascinerer det konceptuelle

nen, hvor kunden let kan bestille

forretningsinitiativer underbyg-

til brancheorganisation er ofte,

mere end det perceptuelle. En

en taxi, har den konceptuelle

ger denne påstand. De fleste

at det er “de andres skyld” der

af branchens slagsider er blandt

begejstring tilsyneladende skyg-

succeser viser sig, at være afledt

er den altovervejende grund til

andet, at det motiverer stærkere

get for den perceptuelle indfø-

af et markedsbehov og at kun

branchens deroute - herunder

at tænke produktideer og funkti-

ling i takt med den teknologiske

20 % udspringer af en produk-

unfair konkurrence (flextrafik,

onsmuligheder end at opspore

udvikling. Branchen har med

tide eller en service. Branchens

Uber mfl.) og den nuværende

behov og se på verden med

andre ord haft enormt travlt

helt store problem er, at så

taxilov af 1. januar 1998 kompli-

kundernes øjne. Kreativ mar-

med at gøre det let og effektivt

snart et kundeproblem menes

cerede struktur og komplicerede

kedsforståelse er så ubetinget

for “sig selv” og glemt kundens

identificeret og ideen undfanget,

tilladelsessystemer.

vigtigt til dannelsen af nye

behov i processen.

fastfryses problemopfattelsen og

transportformer og her må vi

18
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Situationen er, at branchen

fokus flyttes fra markedsforstå-

Vi har interviewet vognmænd
og ledende personer i branchen,

der er af den holdning, at endog

byrderne er ved at overstige,

hed. Således noterer vi os, at i

stilling til uddannelsesmæssige

kravet om chaufføruddannelse

hvad vi kan bære...

erhvervets brancheopfordring fra

elementer i moderniseringsfor-

DTR, “Revision af taxiloven” af

slagene.

af 1. september 2001 er et
ligegyldig krav, der ikke har skabt

Det forekommer som tidligere anført sandsynliggjort, at

bedre chauffører.

30. oktober 2015 til Transport-

› Branchen har haft enormt travlt med at
gøre det let og effektivt for “sig selv” og
glemt kundens behov i processen ‹

Også ophøret af frikørselsordningen i 2015 og nye byrder
i form af øget lønsum og øget
udligningsafgift har skabt fornyet
næring til utilfredsheden. Til
spørgsmålet om ny uddannelsesstruktur i erhvervet har DTRs
ledelse på et generelt plan om

erhvervet kun tillægger uddan-

og bygningsministeriet er der i

branchens tilstand udtalt, ”at

nelse af chaufførgrupperne en

opfordringen og kommentarerne

man er nået til et punkt, - hvor

meget begrænset opmærksom-

til Betænkning 1542 ikke taget

Vil du også være vognmand?
Hovedstadens Service Akademi afholder nu igen de populære
vognmandskurser til Taxi - Flex - Limousine - Sygetransport
› Vi tror på, at den bedste undervisning og læring foregår 		
personligt og i et positivt, fysisk læringsmiljø.
› Hos os oplever du derfor både gruppefølelse og at blive
støttet individuelt HELE VEJEN til målet.
› Kom og mød vore professionelle og erfarne undervisere.
Vil du have mere information, er du velkommen til at kontakte
daglig leder, Kit Knudsen på telefon eller mail. Eller kom
gerne forbi til en hyggelig snak og oplev den gode atmosfære.

Kommende kurser:
10-dages kurser
kr. 7.900,17/5 - 30/5 2016
13/6 - 24/6 2016
Ingen fjernundervisning

Vi glæder os til at se dig.

Hovedstadens Service Akademi tlf. 7199 5757
Blushøj 10 • 2450 København SV • hsak@hsak.dk • www.hsak.dk
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Fælles topmøde på tværs af
organisationerne om ny taxilov
Tekst og foto: Tommy Verting

Mandag den 9. maj var der indkaldt til fællesmøde på tværs af
bestillingskontorerne og interesseorganisationerne i taxierhvervet for at finde frem til, hvor der
er enighed og hvor der er uenighed om indholdet til en ny
taxilovgivning.
Mødet var kommet i stand på
initiativ fra en af deltagerne i netværket Dansk Taxi, Taxi 4x27, forud
for organisationernes møde med
Transport- og Bygningsministeriet
torsdag den 12. maj 2016.
”Vi indkaldte til mødet, fordi
branchen fremstår som dybt

Topmødet blev afholdt på Børsen i København. På billedet ses i forgrunden fra venstre Palle Christensen fra TAXA 4x35, Jesper Højte
Stenbæk fra Dansk Erhverv, Carl Halkier fra TiD og TAXA 4x35s nye direktør Peter Bjerregaard.

splittet i politikernes og myndighedernes øjne. Det svækker
branchen i relation til indflydelse

sationer, der er i branchen, til

inklusive os selv i Taxi 4x27 alle er

ønsker at køre i bestillingskontor

på en ny taxilov og i kampen mod

topmøde. Desværre meldte

en del af Dansk Taxi. Endvidere

- eller et bestillingskontor ikke vil

Ubers ulovligheder. Vi ønskede

DanTaxi, 4x48 TaxiNord, Odense

deltog DTR, ATAX og Næstved

have ham, så må han køre uden

at finde ud af, hvor branchen

Taxa og Aarhus Taxa alle sam-

Taxa,” forklarer Thomas RB

for bestillingskontor eller oprette

var enige og på hvilke områder

men, at de ikke ville deltage,

Petersen, som er direktør i Taxi

sit eget. Vi bryder os ikke om, at

vi var uenige. Derfor inviterede

men lade sig repræsentere af

4x27 og fortsætter:

det skal være bestillingskonto-

vi bestillingskontorerne i Køben-

DTR, så vi endte op med at have

havn, Odense Tax og Aarhus
Taxa samt de mange organi-

”Vi drøftede de forskellige

rerne, der bestemmer om en

deltagelse af TAXA 4x35, CAT,

holdninger, der er til en ny taxilov,

vognmand kan eller må være

TiD, BTI, der

og det viste sig - som forventet -

vognmand eller ej. Vi mener

at det kun var få områder, der var

også, at det må være op til den

egentlig uenighed om. For vores

enkelte kommune eller region

del er der to væsentlige områ-

at indgå kontrakter om kommu-

der, vi interesserer os for, nemlig

nens egen kørsel med taxivogn-

de geografiske begrænsninger

mænd/bestillingskontorer, hvis

og tilslutningspligten.

man ønsker en anden og bedre

Dansk Taxi ønsker ikke tilslut-

taxidækning end den det umid-

ningspligt i nogen form. Vi me-

delbare lokale marked kan bære.

ner, at hvis en vognmand ikke

Det vil give en sammenhæng

"Vi ønskede at finde ud af, hvor branchen var enige og på hvilke områder vi var uenige.
Derfor inviterede vi bestillingskontorerne i København, Odense Taxa og Aarhus Taxa samt de
mange organisationer, der er i branchen til topmøde," fortæller direktør i Taxi 4x27, Thomas
RB Petersen (th) her fotograferet foran Børsen med Taxi 4x27s formand, Claus Rubæk
Jørgensen.
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mellem det niveau af taxiservice,
en kommune ønsker for sine
borgere og hvad det koster at
have den, og ikke som i dag,
hvor vognmænd har kørepligt i
områder med meget lidt kørsel,
fordi kommunerne har valgt
at sende kørsel i armene på
Flextrafik.
Personligt mener jeg, at vi
skal have liberaliseret så meget
som muligt og undgå at opretholde monopoler eller monoNæstved Taxas formand, Henrik Petersen i samtale med formand for ATAX, Gert Mark og Næstved Taxas næstformand, Ole Gaarde
Kristensen i dialog med BTIs formand, Uffe Christensen.

pollignende tilstande. Prisen er
simpelthen for høj. Jeg tror heller ikke på, at en ny lov vil kunne

da taxibranchen pga. taxiloven

ede det ikke på mødet, men da

at give Uber svar på tiltale og

forbyde Uber, men at en ny lov

ikke har frit spil,” understreger

både DanTaxi, TaxiNord, Odense

påpege forholdet omkring f.eks.

skal give os de samme mulighe-

Thomas RB Petersen.

og Aarhus jo havde meldt fra

skattebetalinger. Jeg synes at

mødet, så gav det heller ingen

3Fs Uberman-kampagne er fan-

mening.

tastisk, men branchen kan ikke

”Et andet formål med mødet

der for at konkurrere på lige fod.
I dag har vi ikke lige konkur-

var at danne en fælles front og

renceforhold og - så længe at

få informeret politikerne og be-

Branchen har endnu ikke

myndighederne ikke griber ind

folkningen ordentligt om, hvad

givet et samlet svar på Uber og

bestillingskontorer er sgu nødt til

over for Ubers ulovligheder, så

Uber er, hvad de laver og hvad

jeg mener, at det er de store

også at træde i karakter og gøre

beskytter taxiloven faktisk Uber,

det har af konsekvenser. Vi nå-

by-bestillingskontorers ansvar

bare lade 3F tage slæbet. Vi

fortsættes næste side

Hikmet’s Autoværksted
Vi tilbyder alle
former for
taxireparationer
og services
›
›
›
›
›
›

Skadesarbejde
Lakarbejde
Fælge
Justering af lygter
Dækskift
Klargøring til syn

›
›
›
›
›

Rudeskift
Pladearbejde
Rustarbejde
Forsikringsskader
Olieskift

Ingen ventetid
- og ingen tidsbestilling for taxi
- Vi reparerer din bil med det samme

Fabriksparken 10B • 2600 Glostrup • tlf.nr.: 4347 8050 • mobil: 4030 5467
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politikerne og befolkningen op-

kolleger fra branchen og disku-

mærksomme på problemet. Taxi

tere rammevilkårene,” fastslår

4x27 kan ikke gøre det alene,

Ole Gaarde Kristensen.

som vi gjorde med lufthavnen
sidste år, men jeg arbejder videre

Uffe Christensen, formand for

på, at få de andre med” slutter

BTI:

Thomas RB Petersen.

”Der var en god dialog og en
god debat med forskellige syns-

Næstformand i Næstved Taxa,

punkter. Jeg kan dog kun be-

Ole Gaarde Kristensen:

klage, at det har fundet sted

”Vi diskuterede, hvad vi gerne

så sent i forhold til den møde-

vil have ud af en ny lov og der

række, der indledes på torsdag

har vi alle lagt vores holdninger

den 12. maj med Transport- og

frem. Jeg fornemmede, at vi i

Bygningsministeriet,” fortæller

bund og grund var rimelig enige

Uffe Christensen og fortsætter:
”Gruppen bestående af

om, hvad vi skal. Det er kun et

I Dansk Taxi mener vi ikke, at der fremover skal være tilslutningspligt og bestillingskontorerne
skal ikke være pålagt at optage vognmænd, siger BTI-formand, Uffe Christensen.

oktober 2015. Denne gruppe og

på en ny taxilovgivning.”

spørgsmål om nuancer, der

Danske Busvognmænd, DTR,

Dansk Taxi, som består af BTI,

”På mange punkter var ud-

skiller. Der er ikke de store

Dansk Industri og Dansk Erhverv

Taxa 4x35, Taxi 4x27, TiD, CAT

talelserne fra de deltagende

voldsomme kampe på kryds og

fremsendte en fælles henven-

samt nogle enkeltvognmænd får

enslydende og kun i få tilfælde

tværs, men det er altid positivt

delse om medvirken til ny taxi-

hver tre kvarter til at fremlægge

var der forskellighed omkring

at sætte sig ned sammen med

lov til ministeren i slutningen af

deres synspunkter med henblik

synspunkter. I Dansk Taxi, som

TAXAIMPORT

Behimo
Behimo'
A/S' A/S

!

!

Behimo!A/S!!!Vestermarksvej!40,!Kliplev!!!DK:6200!Aabenraa!

!

Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Behimo A/S
Vestermarksvej 40, Kliplev
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dækker alle tre niveauer i bran-

branchens ledere er handlings-

chen - chauffører, vognmænd

lammede over for Uber, som

og bestillingskontorer, mener vi

koster vognmænd og chauffører

ikke, at der fremover skal være

store tab hver eneste dag. ”Jeg

tilslutningspligt og bestillingskon-

synes prioriteringen var forkert,”

torerne skal ikke være pålagt at

udtaler Bo Weye.

optage vognmænd,” forklarer
BTI-formanden videre. Han bed

TID inviterer til nyt møde

især mærke i, at alle deltagerne

”Vi kunne på mødet konstatere,

argumenterede for ordnede

at der rundt om bordet stort set

forhold i branchen.

var enighed, men at der på visse

Oversigt over afleverede tilladelser april 2016
Region Hovedstaden:
Gert Funk Petersen		

01-0279 DanTaxi

Aalborg:
Der er afleveret en enkelt taxitilladelse i april måned 2016.
Jannie Sofie Drejer Simonsen 851-0425
Aarhus:
Der er afleveret 4 tilladelser i marts/april måned i
Aarhus Kommune.
Karl Aage Eriksen 		
212-123 DanTaxi
Bjarne Jensen		
212-265 Aarhus Taxa
Preben Madsen Sørensen
212-120 Aarhus Taxa
Finn Riel			212-199 Aarhus Taxa

Bo Weye, 3F - Københavns Chauffører, mener en fælles front mod Uber er vigtigere end ny
taxilov.

fortæller Søren H. Nicolaisen, der

at gøre noget” og at ingen kan

er formand for TiD.

klare det alene. Udfordringen er

”Problemet er til at få øje på,

således, at afdække hvad dette

og det provokerende spørgsmål

”noget” er, og om vi kan nå til

Fælles front mod Uber
vigtigere end ny lov

områder var nuanceforskelle i

er, om vi fortsat kan have vores

enighed om, hvordan vi skal

synspunkterne. Dog næppe så

bestillingskontorer i behold i

håndtere sagen i fællesskab.”

Bo Weye Hansen, faglig konsu-

markante at det bør tolkes som

dets nuværende form om et år?

lent i 3F - Københavns Chauf-

direkte uenighed om hoved-

fører var skuffet over, at mødet

linjerne. Så langt så godt, men

for hvilken man nærer en be-

fire københavnske bestillings-

ikke kom til at handle om,

det som ikke blev debatteret på

grundet frygt for, at den ikke

kontorer, samt repræsentanter

hvordan branchen i fællesskab

dette møde, var hvorledes de

er eksisterende i løbet af en så

fra DTR og 3F til at afdække

kunne sætte ind over for Uber,

berørte bestillingskontorer vil

kort periode, er en udfordring

mulighederne, og i øjenhøjde

da en fælles front mod Uber er

vise sig i stand til at stå samlet

der kalder på lederskab. Hertil

fokusere på løsningsmodeller på

vigtigere end ny lov.

i konkurrencen mod de nye ak-

kommer en fælles holdning til,

et møde tirsdag den 24. maj kl.

At stå med en virksomhed

”Med det for øje vil vi gerne
invitere to ledere fra hvert af de

tører på markedet, der opererer

hvordan branchen skal optræde

17.00 i Karens Minde Kulturhus i

stor indsats, men det er tanke-

helt udenom det tilladelsessy-

samlet. Alle udtrykker betydnin-

København SV,” slutter Søren H.

vækkende, hvordan så mange af

stem, som vi andre er underlagt,”

gen af, at ”vi alle er enige om

Nicolaisen.

”Vi er nogle, der har gjort en
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