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12 - 05 - 2010 

 

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 6.maj 2010 i Svendborg, Hotel 

Christiansminde, kl. 13.00. 

 

 

 

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 årsmødet var  

foreningens 10.  
Der har i det forløbne år ikke været udskiftning i 

bestyrelsen, og foreningen har nu repræsentation fra 

88 kommuner. 

Der er ryddet op i medlemsforholdene, idet nogle 

kommuner både havde personligt og kommunalt 

medlemskab. Forskellen på de to medlemskaber er 

at det personlige gælder en selv, mens et kommunalt 

medlemskab dækker alle medarbejdere indenfor 

vejområdet. 

 

Der har været fokus på at få de sidste kommuner 

med som medlem af foreningen. Bl.a. ved at 

 deltagerne ved Vejforum fik information om     

 foreningen via et infoblad i ”muleposen” 

 personer, som allerede er medlem af  

 foreningen, men har skiftet arbejdsplads til en  

 ny kommune, har sørget for, at den nye  

 kommune er kommet med i foreningen – det er  

 rigtig dejligt med sådanne medlemmer. 

 bestyrelsesmedlemmer har opfordret kommuner  

 til at melde sig inde. 

 kun medlemmer kan deltage i vores møder. 

De nyeste medlemskommuner er Lejre, Langeland, 

Ishøj og Dragør.  

Der er i det forløbne år udsendt 2 nyhedsbreve til 

medlemskommunerne samt de personlige 

medlemmer.  

Foreningen råder over et meget stort kartotek med 

mail-adresser på vejfolk i kommunerne – og det er 

glædeligt, når folk melder tilbage med nye 

kontaktpersoner i kommunen, sagde formanden. 

 

Der er afholdt en række bestyrelsesmøder. Det har 

altid været rart at deltage og der er blevet lavet et 

godt stykke arbejde. 

 

KVF har følgende repræsentationer: 
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1 plads i Rådet, som er det øverste organ for rådet 

for større trafiksikkerhed. 

1 medlem i KTCs faggruppe, Veje, Trafik og 

Trafiksikkerhed 

1 medlem i Vej-EU's bestyrelse 

1 medlem i vinterudvalget 

1 medlem, Vejforums repræsentantskab og 

organisationsgrupe 

3 medlemmer, Vejforums faggruppe. 

1 medlem, NVF, dansk styrelse og repræsentantskab 

1 medlem, SAMKOM 

1 medlem, Dansk Vejhistorisk selskab 

 

Formanden omtale arbejdet med den igangværende 

revision af privatvejsloven. Det er vurderingen, at et 

lovforslag ikke når at blive fremlagt i denne 

samling.  

 

Der har siden sidste årsmøde været afholdt 

temamøder om vejlovene i forhold til 

forvaltningsloven, om god kommunikation på trafik- 

og vejprojekter, om vintertjeneste, og om trafik-

signalanlæg 

Møderne blev afviklet både på Sjælland og i Jylland, 

med gennemsnitlig 30-50 deltagere pr. møde  

 

I efteråret 2010 er der planlagt møder om 

gravetilladelser og ledningsgrave, om generelle 

besparelsesmuligheder på vej-drift, og om ned-

klassificering af off. veje 

Datoerne for møderne er endnu ikke fastsat. 

Indbydelser til møderne vil blive sendt på mail, og 

kan også ses på KVF´s hjemmeside. 

 

Formanden rettede en tak til de kommuner, der 

velvilligt har stillet lokaler til rådighed, og været 

værter ved disse møder. 

Formanden sluttede sin beretning med at opfordre 

medlemmerne til at fremkomme med ønsker eller 

forslag til nye tiltag/emner. 

 

På foreningens hjemmeside www.KVF.dk kan man 

finde kalenderen, hvor man kan se foreningens 

aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder.  

På hjemmesiden kan man også finde referater fra 

temamøder samt materiale fra disse møder. 

Formandens beretning blev godkendt. 

   

Pkt. 3. Indkomne forslag 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

(foreningens vision, mission og virke) blev 

godkendt.  

Ændringerne i vedtægternes §§ 2, 3 og 9 fremgår af 
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vedhæftede bilag. 

 

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 formand, bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. 

   

 

 

 

 

 

 

Som formand genvalgtes Jane Olsen, Frederikshavn 

 

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: 

Helle Mærsk, Odense 

Roland Rasmussen, Kolding 

Helle Schou, Frederiksberg. 

 

Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

 

 

Som revisorer genvalgtes 

Kalle Stærk, Kolding 

Peter Raaschou, Slagelse 

 

Som revisorsuppleant genvalgtes 

Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern. 

 

Pkt. 8. Kommende årsmøde 

 

God idé med årsmøde over 2 dage. 

Ørestaden blev foreslået som en mulighed. 

Bestyrelsen arbejder videre hermed. Medlemmerne 

opfordres til at komme med forslag til mødested. 

 

Pkt. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål 

 

 

Formanden henviste til de netop vedtagne 

vedtægtsændringer . 

Spørgsmålet om en presse-/kommunikations-

ansvarlig for foreningen blev drøftet. 

Dataindsamling fra kommunerne er besværlig for 

foreningen. 

 

Pkt. 10. Eventuelt. 

 

Intet drøftet. 

Mødet afsluttet kl. 13.45 

For referatet: Hans Ole Hede  
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BILAG : 
 
Jf. dagsordenens pkt. 3 blev følgende 
vedtægtsændringer vedtaget: 
 
 
§ 2. Foreningens vision og mission  

2.1 Vision 
KVF skal fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- 
og trafikstruktur i Danmark. Dette gøres bl.a. ved   

 at fremme den faglige videnvandring, viden og 
kompetence i medlemskredsen, og ved 

 at KVF sætter vejsektoren på dagsordenen. 

 
2.2 Mission: 

 at bidrage til en styrkelse af medlemmernes 
viden og kompetence og arbejde for sektorens 
position i samfundsdebatten,  

 at fremme, udvikle og koordinere vej- og 
trafiksektorens metoder, ved at sætte 
vejsektoren på dagsordenen. 

 at formidle viden om løsninger af vej- og trafik 
opgaver og -udfordringer,  

 at fremme de kollegiale forhold og netværk  

 at samarbejde med og rådgive KTC's 
bestyrelse og faggruppen for trafik,  

 at fremme samarbejdet med 
sektormyndigheder og interessenter om 
forskning og udvikling  

 at bidrage til den faglige vej- og trafiktekniske 
udvikling. 

 § 3. Virke  

Hovedaktiviteter:  
vil være at:  

 
 understøtte kollegiale netværk 

 skabe synlighed om og etablere samarbejde med 
eksisterende ERFA-grupper og netværk 

 arrangere eller støtte konference- og 
seminaraktiveteter inden for det vej- og 
trafiktekniske område 

 deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- 
og trafiksektoren 

 påvirke udformningen af kommende love, 
cirkulærer o.l. 

 udpege medlemmer til deltagelse i 
udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, 
udviklingsprojeker, SAMKOM og lignende. 

 informere i relevante fagtidsskrifter 

 deltage i metodeudvikling inden for den vej- og 
trafiktekniske sektor 

 
 §9 Kommunikation 

1. Foreningens primære medlemsblad er Teknik & Miljø  
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