28 - 05 - 2009
Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 28.maj 2009 i Silkeborg
Medborgerhus.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Erik Pedersen, Frederikshavn Kommune, valgtes.
Erik Pedersen konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden konstaterede, at bestyrelsen i det
forløbne år har måttet sige farvel til Jonas
Hammershøj Olesen, Randers Kommune, og Helene
Helstrup Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune, idet
begge fik nye job. Derfor indkaldtes begge
suppleanter til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Formanden rettede en tak til den tidligere formand,
Magnus Sandal Pedersen, der fortsat deltager aktivt i
foreningen med bl.a. referatskrivning og praktiske
forhold ved medlemsmøder. Efter 5 år på denne post
trækker han sig nu tilbage.
I beretningen, som kan ses i sin helhed på
foreningens hjemmeside, nævnte formanden, at
foreningen p.t. har 26 personlige medlemmer og 78
kommune-medlemmer. Det betyder, at der i alt er 83
kommuner tilmeldt foreningen .
I forsøget på at øge medlemstallet indgik foreningen
med et infoblad i ”muleposen” til alle deltagere i
VEJFORUM.
Også det nye forhold, at kun medlemskommuner
kan deltage i foreningens arrangementer, har betydet
nye medlemskommuner.
Formanden omtalte det elektroniske nyhedsbrev,
som via foreningens e-mail-kartotek udsendes til alle
medlemmer.
Jane Olesen orienterede om de afholdte
bestyrelsesmøder, hvor der udføres et godt stykke
arbejde. Bestyrelsen har således arbejdet videre med
”longliste” over Vejsektororganer, som KVF kunne
have interesse for at deltage i. Listen kan ses på
hjemmesiden. Formanden oplistede den lange række
af repræsentationer, som KVF indgår i.
Omkring revisionen af privatvejsloven nævnte Jane
Olesen, at der ikke er sket meget nyt, idet KL har
færdiggjort et notat om kommunale ønsker, som
efter behandling i KL´s teknik- og miljøudvalg er
sendt videre til trafikministeriet.
I efteråret 2008 har der været afholdt temamøder om
vej-jura, om udbud-tilsyn asfalt, og om
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ledningsarbejde. I foråret 2009 omhandlede
temamøderne god kommunikation på trafik- og
vejprojekter og digital arkivering. Møderne blev
afviklet både på Sjælland og i Jylland.
I det kommende efterår er der planlagt møder om
trafiksignalanlæg, om gravetilladelser og
ledningsgrave og om by-gennemfarter.
Datoer for møderne er endnu ikke fastlagt. Der vil
blive udsendt invitationer, ligesom møderne kan ses
på hjemmesiden (www.kvf.dk)
Resultatet af den i foråret 2009 gennemførte
spørgeundersøgelse om klimaveje, hvor
svarprocenten var 50, kan ses på foreningens
hjemmeside, hvoraf også fremgår foreningens øvrige
aktiviteter.
Formanden opfordrede til sidst medlemmerne til at
fremkomme med ønsker og forslag til evt. nye tiltag.

Pkt. 3. Indkomne forslag

Ingen

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse

Regnskabet, der kan ses på foreningens hjemmeside,
blev godkendt.

Pkt. 5. Orientering om budget og kontingent.

Foreningens kasserer orienterede om budgettet, der i
sin helhed kan ses på hjemmesiden. Uændret
kontingent.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter.

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Jørgen Veisig, Faxe
Lene Krull, Roskilde
Lars Erik Skydsbjerg, Tønder
Bente Hansen, Svendborg.
Som suppleanter valgtes:
Poul Erik Kristoffersen, Randers
Bente Rands Mortensen, Silkeborg

Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Som revisorer genvalgtes
Kalle Stærk, Kolding
Peter Raaschou, Slagelse
Som revisorsuppleant genvalgtes
Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern.
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Pkt. 8. Kommende årsmøde

Ørestaden og Storebæltsbroen blev nævnt, men intet
besluttet. Medlemmerne opfordres til at komme med
forslag til mødested.

Pkt. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål

Bestyrelsen har til det kommende bestyrelsesmøde i
juni vedtaget at ville kigge på foreningens vision og
mål, og undersøge andre former for besigtigelser.

Pkt. 10. Eventuelt.

Jane Olesen gennemgik resultatet af den i
beretningen omtalte spørgeskemaundersøgelse.
Mødet afsluttet kl. 11.30

For referatet: Hans Ole Hede
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