
 

Roland Rasmussen  Kolding Kommune, Vej & Park  E-mail: rora@kolding.dk 
Formand, KVF    Nytorv 11, 6000 Kolding      Tlf. nr.: +45 7979 1411
  
  

KVF BESTYRELSESMØDE  DAGSORDEN/ REFERAT 

Dato: 4. november 2014, kl. 13-15 

Sted og deltagere: Videomøde mellem: 

Vejdirektoratet, Middelfart (0.32 Kastanjen): 
• Roland Rasmussen, Kolding Kommune 
• Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune 
• Thomas McCulloch, Vejen Kommune 
• Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 

Vejdirektoratet, Skanderborg (Akvariet): 
• Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune 
• Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune 

Vejdirektoratet, Fløng (Mødelokale 11): 
• Helle Schou, Roskilde Kommune 
• Manohari Tissera, Køge Kommune 
• Anette Jensen, SAMKOM 

Afbud: Hans Ole Hede, Jane Olesen, Frederikshavn Kommune og 
Jacob Juhl Harberg, Odense Kommune 

Referent: Anette Jensen 

DAGSORDEN 

1. Dagsorden og referat 
Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 10.-11. september 2014. 

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen 
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde, herunder bl.a. 
• Opdatering af lister over KVF medlemmer, kontaktpersoner mv. 
• Status for kommunernes indsats i forbindelse med Færdselssikkerhedskommissionens 

handlingsplan – kunne KVF have en rolle? (Bilag A) 
• Hvordan KVF kan få en mere aktiv rolle på Vejnettet.dk og selv profitere ved det? 
• Evt. kommentarer til KVF-skabeloner til breve, referater mv. 

3. Kommende arrangementer 
• Temamøder - status for afholdte og kommende møder samt evalueringsskema (Bilag B) 
• Generalforsamling og årsmøde – fastlæggelse af dagsorden og program 
• Udstilling i forbindelse med Vejforum 2014 

4. Eventuelt, herunder næste møde 
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1. DAGSORDEN OG REFERAT 

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 

• På næste bestyrelsesmøde skal budget samt kontingent fastlægges. 

• Alle bestyrelsens medlemmer skal huske at sende beskrivelse af egne arbejdsopgaver 
til Hans Ole, der samlet vil formidle beskrivelserne videre til KTC sekretariatet. 

• Per Antvorskov har fået de ønskede tilbagemeldinger vedr. prioritering af vejregler. 

• KVF’s logo er ændret på Vejnettet.dk. 

2. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG EVT. ANDRE FRA BESTYRELSEN 

Opdatering af lister over KVF medlemmer, kontaktpersoner mv. 

Jespers oplæg blev drøftet med følgende resultat: 

• Et medlem af KVF er en person, som er ansat i en medlemskommune og som har ladet 
sig registre i KVF. 

• En kontaktperson er et medlem af KVF, som er særligt udpeget af KVF. Der er udpeget 
en kontaktperson i hver medlemskommune. Kontaktpersonerne er KVF ambassadører, 
der blandt andet orienterer nye medarbejdere om KVF. 

• Der skal kun være en database/liste med oplysninger om alle medlemmer af KVF. Fra 
denne liste skal følgende (og på sigt givetvis flere) grupper kunne trækkes: 

• Kontaktpersoner 

• Modtagere af nyhedsbrev 

• Medlemmer af KVF’s trafiksikkerhedsnetværk 

• Medlemmer af KVF’s netværk om særtransporter 

Anette kontakter Jesper for at høre muligheden for: 

• at udvikle en facilitet således medlemmerne selv kan opdatere deres status (f.eks. 
hvilke netværk, de er medlem af) 

• at lave en søgbar oversigt over medlemmerne, så kommunerne selv kan tjekke, hvem 
der er medlemmer af KVF – f.eks. ved søgning på navn eller kommune 

• at overføre medlemmernes stamdata til tilmeldingsblanketten for temamøder, så 
medlemmerne blot skal indtaste egen e-mailadresse, hvorefter de nødvendige 
oplysninger overføres automatisk 

• at tilføje en generel tekst ved indmeldingsblanketten med oplysning om, at CVR nr. er 
til brug ved evt. betalingsarrangementer. 
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• at gøre noget ved problemet med invitationer til KVF-temamøder, hvor brugere af 
Notes får en mail, hvor teksten er presset sammen i en smal boks i højre side. Helle L. 
sender skærmprint til Anette, som formidler videre til Jesper. 

Herefter drøftede bestyrelsen: 

• mulighed for at tildele æresmedlemskaber af KVF – afventer med beslutning til det 
bliver aktuelt 

• automatisk tjek af e-mail adresser for at sikre, at medlemmerne er kommunalt ansatte 
– afventer til det bliver et aktuelt problem 

• opmærksomhed på, at det i overskriften for temamøder nævnes, hvor temamødet 
afholdes. Så slipper medlemmerne for at læse videre, hvis stedet ikke er aktuelt.  

Status for kommunernes indsats i forbindelse med Færdselssikkerheds-

kommissionens handlingsplan – kunne KVF have en rolle? (Bilag A) 

Forslaget blev drøftet og det blev besluttet at 

• KVF gerne vil stille hjemmeside til rådighed for statusoversigten (det internetbaserede 
værktøj) og bidrage med kommunikation til foreningens medlemmer 

• finansieringen af udviklingen af det internetbaserede værktøj skal afklares - KVF kan 
kun bidrage med et mindre beløb 

• Anette kontakter Jesper for at høre, om der er mulighed for et værktøj i forlængelse af 
KVFs hjemmeside. 

Hvordan KVF kan få en mere aktiv rolle på Vejnettet.dk og selv profitere ved 

det? 

Det blev besluttet, at KVF skal blande sig aktivt i dialogen på Vejnettet.dk og nævne KVF, 
hvor det er relevant. Herudover skal Vejnettet.dk bruges aktivt i forbindelse med 
temamøder. Det kan ske ved indlæg (reklame) før temamøde og indlæg (opsamling) efter 
temamøde. 

Der skal finde en eller flere personer, der kan stå for referat- og artikelskrivning i 
forbindelse med temamøderne. Der er behov for tre skriftelige produkter: 

• Referat fra temamødet – til KVFs hjemmeside og Vejnettet.dk 

• Artikel til Teknik & Miljø – kortere og ikke så teknisk artikel 

• Artikel til Trafik & Veje – lidt længere og gerne mere teknisk artikel 

Roland og Helle L. undersøger muligheder blandt deres kontakter og beder om et tilbud 
på opgaven. Inden da koordineres beskrivelsen af opgaven for at sikre samme grundlag. 
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Evt. kommentarer til KVF-skabeloner til breve, referater mv. 

Behandles på næste bestyrelsesmøde. 

3. KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Temamøde om Screening og VVM for vejingeniører er afholdt i Silkeborg den 23. 
oktober og i Køge den 30. oktober. 

Der afholdes temamøde om Optimal vedligeholdelse af vejbelægninger i Kolding den 
25. november og i Roskilde den 26. november. 

Temamøder i foråret 2015 omfatter: 

• Udlicitering – ansvarlig: Lars Erik 

• Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand – ansvarlig: Anette 

• Modulvogntog – ansvarlig: Helle L. 

Ny kontaktperson i VD er: Erik Søbjerg (eris@vd.dk), tlf. 72 44 26 22 

Temamøder i efteråret 2015 omfatter: 

• LAR (Lokal Afledning af Regnvand) – ansvarlige: Bente og Helle S.  

• Trafiksikkerhed – ansvarlige: Helle S. og Jane 

Generalforsamling og årsmøde afholdes den 7. maj 2015 i Aarhus. Forslag til aktuelle 
projekter i kommunen er: letbane, parkeringskælder, havneområde, trafiktunnel, 
stiprojekter, klimatilpasning i byområder/byggemodningsområder.  

Vejforum: KVF deltager med en stand ved siden af SAMKOM. Nyt udstillingsudstyr blev 
kort drøftet og det blev besluttet at låne af VDs udstyr endnu et år. Helle og Anette sørger 
for nye plancher med KVFs nye logo. Helle laver vagtplan for udstillingen. 

Evalueringsskema til temamøder: Der var ingen kommentarer til det udsendt oplæg 
(Bilag B) 

4. EVENTUELT, HERUNDER NÆSTE MØDE 

Helle L. fortalte om henvendelse fra Arne Henriksen fra VD vedr. fælles CE afmærkning af 
autoværn. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at emnet er udenfor KVFs område.  

Næste møde i KVFs bestyrelse afholdes den 24.-25. februar 2015 f.eks. på Sørup 
Herregaard ved Ringsted. 


