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18 - 05 - 2011 

 

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, 

hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 

24 deltagere. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 

Niels Chr. Mikkelsen, Horsens, valgtes. 

N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet. 

 

Pkt. 2. Formandens beretning. Formanden konstaterede, at årsmødet var  

foreningens 11.  
Der har i det forløbne år ikke været udskiftning i 

bestyrelsen, og foreningen har nu repræsentation fra 

88 kommuner. 

Bestyrelsen har i det forløbne år på forskellig vis 

forsøgt at få de sidste kommuner med som medlem 

af foreningen. Bl.a. er det nu kun medlemmer, der 

kan deltage i KVF´s møder. 

 

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. 

Men det kan til tider være lidt vanskeligt at ajourføre 

listen med de rette personer, så formanden 

opfordrede til, at man hjemme i sin kommune 

forespurgte, om de rette personer modtager mails fra 

KVF. Hvis ikke, giv da foreningen besked herom, 

sagde Jane Olsen. 

 

Der er afholdt en række bestyrelsesmøder. Det har 

altid været rart at deltage og der er blevet lavet et 

godt stykke arbejde, sagde Jane Olsen. 

 

KVF har følgende repræsentationer: 

 

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 - styregruppe 

mailto:lb@ktc.dk
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1 medlem, Dansk Vejhistorisk selskab. 

 

I det forløbne år er der udpeget følgende : 

AGU 10, vejregler, struktur og jura (Bente Rands 

Mortensen, Silkeborg), 

Vejregelgrp. Drift og vedl. af vejarealer (Helle 

Mærsk, Odense), 

Vejregelgrp. program til Web-tilbud (Mette 

Givskov, Esbjerg og Henrik Kahldahl, Randers), og 

Planlægningsgrp. for SAMKOM´s workshop om 

vejsektorens udfordringer (Karsten Søndergård, 

Slagelse). 

Arb.grp. vedr. SAMOM projekt om Kommunal 

vejdrift (Roland Rasmussen, Kolding, og Karsten 

Søndergård, Slagelse). 

 

Vi har i det forløbne år været lidt tilbageholdende 

med udbudet af tema-møder p.g.a. kommunernes 

besparelser. 

Et udbudt tema-møde om generelle besparelser på 

vejområdet måtte desværre aflyses p.g.a. for få 

tilmeldte. Vi troede emnet var relevant. 

 

For det kommende år vil der blive valgt temamøde 

efter følgende liste : 

Klimaforandringer 

Variable skilte 

Grøn vedligeholdelse 

Faste genstande 

Forvaltningslov/vejlov 

Betalingsparkering /p-vagt 

Standardregulativ/gravetilladelser 

Stiklassificering 

Bygennemfart, trafiksanering, hastighedszoner. 

 

Temamødet om gravetilladelser og ledningsgrave er 

en opfølgning på det temamøde, som blev afholdt i 

efteråret 2008. Det vil blive et pilotprojekt med 

tilsynsopgaver som hovedområde. Der afholdes 

heldagsmøde i Jylland og på Sjælland. Det er blevet 

efterspurgt af flere, og er altså lige nu på trapperne, 

oplyste Jane Olsen. 

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. 

 

Jane Olsen fortalte om deltagelsen i et møde i 

Transportministeriet med repræsentanter fra Rådet, 

mailto:lb@ktc.dk
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Vejdirektoratet og politiet. 

Forud for omhandlede møde havde Jane Olsen 

undersøgt i hvilket omfang de enkelte kommuner 

deltager i trafiksikkerhedskampagner. 

Undersøgelsen viste, at rigtig mange kommuner 

deltager i såvel landsdækkende, regionale og 

kommunale kampagner. Mange kommuner 

gennemfører egne kampagner. 

Der har i bestyrelsen efterfølgende været en debat 

om, hvordan KVF evt. kunne bruge det indsamlede 

materiale som grundlag for vidensdeling 

kommunerne mellem og for at fortælle ”den gode 

historie” om det kommunale trafiksikkerheds-

arbejde. Eksempelvis udarbejder 43 kommuner 

selvstændigt kampagnemateriale.  

 

På foreningens hjemmeside www.KVF.dk kan man 

finde kalenderen, hvor man kan se foreningens 

aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder.  

På hjemmesiden kan man også finde diverse 

materialer fra temamøder. 

 

Formanden opfordrede medlemmerne til at 

fremkomme med ønsker eller forslag til nye 

tiltag/emner. 

 

Til sidst i sin beretning orienterede Jane Olsen om, 

at hun pr. 1.april 2011 har fået ansættelse i den 

private sektor, hvorfor der skulle vælges ny 

formand.  

Hun takkede for den tillid, der var blevet hende vist 

igennem de 7 år som formand for foreningen, og 

sluttede med en konstatering af, at ”vi har fået 

indflydelse på mange ting, og vi er blevet en 

forening, som man kan regne med ”. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

   

Pkt. 3. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

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. 

mailto:lb@ktc.dk
http://www.kvf.dk/
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Pkt. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. 

   

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært nyvalgt til formand (for et år) blev 

Roland Rasmussen, Kolding. 

 

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: 

Jørgen Veisig, Faxe 

Lene Krull, Roskilde 

Lars Erik Skydsbjerg, Tønder 

og nyvalgt blev 

Bente Rands Mortensen, Silkeborg 

Poul Erik Kristoffersen, Randers (eet år). 

 

Som suppleanter nyvalgtes  

Thomas McCulloch, Vejen 

 

Under dette punkt takkede dirigenten det afgående 

bestyrelsesmedlem Bente Hansen for hendes arbejde 

som foreningens kasserer gennem mange år. 

 

 

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 

 

Formanden efterlyste emner til næste årsmøde. 

Medlemmerne opfordres til at komme med forslag 

til mødested. 

Slagelse tilbød sig for året 2013. 

Bestyrelsen vil på hjemmesiden snarest muligt 

orientere om tid og sted for næste årsmøde. 

 

Pkt. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål 

 

 

Som nyvalgt formand gennemgik Roland 

Rasmussen foreningsvedtægternes indhold om 

foreningens hovedaktiviteter, og orienterede bl.a. 

om, at KVF er med til at planlægge vejsektorens 

største arrangement - Vejforum, som holdes hvert år 

på Nyborg Strand. 

Og omkring foreningens medvirken i debatten 

om vej- og trafiksektoren, udformning af kommende 

love, cirkulærer m., herunder deltagelse i metode-

udvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor, 

henviste Roland Rasmussen til de grupper, hvori 

foreningen er repræsenteret, og som Jane Olsen 

omtalte i sin formandsberetning    

I forhold til foreningens ønske om at kunne 

informere gennem relevante fagtidsskrifter 

konstaterede Roland Rasmussen, at det ikke er en 

opgave, vi har formået at løfte helt som vi kunne 

ønske os. 

mailto:lb@ktc.dk


  

 

 

Formand 

Ingeniør Roland Rasmussen 

 Kolding Kommune 

By- og Udviklingsforvaltningen - Drift 

Nytorv 11 – 6000 Kolding 

Tlf. 79 79 14 11 * mail: rora@kolding.dk 

Administration 

Kommunal Vejteknisk Forening 

C/o: KTC´s sekretariat 

Papirfabrikken 24 - 8600  Silkeborg 

Tlf. 7228 2804 * Fax 7228 2807  

mail: lb@ktc.dk  * www.kvf.dk 
 

Det må bestyrelsen drøfte i den kommende periode, 

og muligvis skal vi have hjælp til det udefra, sagde 

han. 

Foreningens hovedopgave ud over ovenfor nævnte, 

må være at skabe netværk mellem de kommunale 

vejteknikere, samt tilføre disse viden/ ny viden om 

hvad der sker af nyt indenfor vejområdet. Det gør vi 

ved de arrangementer, vi laver. De varer typisk en 

eftermiddag. 

Foreningskontingentet er forholdsvis beskedent. Det 

koster en kommune omkring 2000 kr. pr år at være 

medlem, afhængigt af kommunestørrelse. 

Der har længe været fokus på at sikre foreningen et 

økonomisk råderum. Det har vi nået med den 

nuværende kassebeholdning, og det giver os 

mulighed for at sætte nye initiativer i gang. 

Eksempelvis købe os hjælp til at forfatte artikler om 

aktuelle emner, eller at bruge penge på en anden 

type foredragsholdere. 

Såfremt bestyrelsen ikke sætter initiativer i gang, må 

vi se på kontingents størrelse. 

Det er forhold, som bestyrelsen må arbejde med i det 

kommende år, sluttede Roland Rasmussen. 

 

Pkt. 10. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For referatet : Hans Ole Hede 

Roland Rasmussen takkede for valget som formand, 

og takkede på foreningens vegne Jane Olsen for 

hendes 8 år i foreningens bestyrelse, heraf 7 år som 

formand.  

Roland Rasmussen understregede, at Jane Olsen i 

sin formandstid ihærdigt har arbejdet på at udbrede 

kendskabet til foreningen, og få flere kommuner 

som medlemmer. Vi må sige at det er lykkedes. Vi 

har i dag 88 medlemskommuner i foreningen. 

Jane har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for 

foreningen. Man skal i den forbindelse være 

opmærksom på, at der ikke er nogen ansatte i 

foreningen. 

Vi henter lidt betalt hjælp i KTC, vedrørende 

regnskab og tilmelding til kurser, herudover har vi 

vores trofaste sekretær Hans Ole Hede. 

Alligevel lægges der naturligvis et stort antal 

opgaver ved formanden. 

Disse har Jane Olsen løst til alles tilfredshed, og jeg 

føler mig tryg ved at overtage opgaven efter hende, 

sagde Roland Rasmussen. 

Mødet afsluttet kl. 12.00. 
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