02 - 06 - 2013
Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 16.maj 2013, kl. 11.30,
på Slagelse Kommunes Materielgård.
27 deltagere. 16 kommuner var repræsenteret.
Pkt. 1. Valg af dirigent.

Peter Raaschou, Slagelse, valgtes. PR konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden, Roland Rasmussen, Kolding, bød
velkommen og konstaterede, at årsmødet var
foreningens 13.
I årets løb har Lene Krull fra Roskilde forladt
bestyrelsen, da hun i forbindelse med ændrede
arbejdsopgaver ikke længere syntes hun kunne afse
tid til bestyrelsesarbejdet.
Formanden takkede Lene for det udførte arbejde i
bestyrelsen.
I år må vi også tage afsked med foreningens
næstformand Jørgen Veisig.
Ifølge foreningens vedtægter kan man højest
genvælges 4 gange, og denne grænse har Jørgen nu
nået. Roland rettede en tak til Jørgen Veisig.
Bestyrelse har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder
heraf et to dages møde.
Ved det todages møde har vi mulighed for at drøfte
bestyrelsesarbejdet fremadrettet, ligesom der også
bliver mulighed for socialt samvær, som jo skaber
relationer, der er en vigtig del af et velfungerende
bestyrelsesarbejde.
Vi må jo med beklagelse konstatere at Vej og
Bromuseet i Holbæk, er lukket og slukket.
En del af rekvisitterne herfra er returneret til de
kommuner der ønskede at modtage dem.
Ved VEJFORUM havde KVF en stand, som vi delte
med SAMKOM, ligesom KVF havde formandsskabet i 2012.
Bestyrelsen har besluttet igen i år at deltage med en
stand ved VEJFORUM.
Vejnettet.dk - kommunernes og Vejdirektoratets nye
fælles digitale platform for videndeling, der åbnede
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for 4 uger siden.
Vejnettet.dk er udviklet i regi af SAMKOM, hvor
KVF indgår som en aktiv part.
På Vejnettet.dk kan medarbejdere fra kommuner og
Vejdirektoratet udveksle viden og erfaringer inden
for de to hovedemner: ”Trafiksikkerhed” og
”Vejjura & Vejmyndighed”.
Det er gratis at oprette en profil på Vejnettet.dk og
mere end 300 er allerede tilmeldt. 86 af landets 98
kommuner er repræsenteret.
Dialogen på Vejnettet.dk kræver en aktiv indsats fra
de tilmeldte profiler. Jeg vil derfor opfordre jer alle
til at tilmelde jer Vejnettet.dk og deltage aktivt i
erfaringsudvekslingen med egen viden, egne
spørgsmål og f.eks. links til relevant viden.
I årets løb har KL stået fadder til et nyt koncept
Kommunernes Vej- og Trafiknetværk.
De områder, de beskæftiger sig med, ligger tæt op af
vore.
De henvender sig til kommunerne med et koncept
der indeholder trafik generelt, herunder kollektiv
trafik, hvor vi jo henvender os til de mennesker der
på det administrative niveau beskæftiger sig med
anlæg og drift af veje.
Der var startmøde på det nye netværk 3. april i
Middelfart, hvor der var tilmeldt 26 kommuner.
Vi byder det nye netværk velkommen, og skulle der
være områder, vi kan samarbejde om, deltager vi
gerne.
Vi er nu 88 kommuner der er medlemmer af
foreningen, idet Sønderborg Kommune har meldt sig
ud af foreningen.
Der er i det forløbne år udsendt 3 nyhedsbreve.
Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet at der
ikke fremover udsendes nyhedsbreve, men i stedet
skal nyheder placeres på KVF hjemmeside med
udsendelse af link, når der er nyt.
1. nye medarbejdere i kommunerne,
2. nyt fra foreningen (KVF´s aktiviteter)
3. orientering om TEMA-møder + årsmøder
4. nyt fra VEJREGLER
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5. ændringer i KVF´s bestyrelse
6. opdateringer omkring foreningens medlemmer
7. opfordring til at være kontaktperson
8. ny lovgivning på vejområdet, eller vejrelateret
9. Vejjura (spørgsmål / svar).
KVF har i årets løb afholdt 2 temamøder,
Temamøde om gravetilladelser og ledningsgrave
Samt temamøde om vandløbs krydsning af veje, og
bortskaffelse af vejvand i det åbne land.
Det er et stykke fra de 6 temamøder, som
bestyrelsen havde planlagt. Vi må erkende, at vi er
afhængige af den tid, som det enkelte bestyrelsesmedlem kan afse i det daglige arbejde.
Foreningen råder over et meget stort kartotek med
mail-adresser på vejfolk i kommunerne – og det er
glædeligt, når der meldes tilbage med mailadresser
på nyansatte.
Vi har nu fået en kontaktperson til foreningen for de
fleste kommuner.
Baggrunden for bestyrelsens ønske er flere,
· ønsket om en tættere kontakt til vore medlemmer.
· ønsket om mulighed for at henvende sig til en
person ved konkrete forespørgsler.
· sikre at nyansatte orienteres om foreningen
· bidrage til at etablere lokale netværk
. Sikre at adressekartoteket føres ajour.
Der sker mange ting i kommunerne, som det kunne
være interessant at kende omfanget af.
Alene det at kunne sende en liste ud over de
medlemmer/kolleger der er interesseret
i samme emner, vil vi anse som en gevinst for
kommunerne.
Ofte er det jo økonomien og lovgivningen der afgør
hvilken retning vi bevæger os i.
Med en kontaktperson, kunne vi få direkte kontakt
til den person, der arbejder med emnet, så ikke alle
tilmeldte skal besværes af mails, med det resultat at
ingen føler ansvar for dem.
Vi arbejder stadig med at modernisere foreningens
hjemmeside.
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Der er afholdt en række bestyrelsesmøder. Det har
altid været rart at deltage og der er blevet lavet et
godt stykke arbejde, men vi er meget presset, ud
over sekretariatshjælp udføres foreningens arbejde
af bestyrelsen som jo samtidig har deres normale
arbejde, det giver en naturlig begrænsning i
aktiviteterne
Vi skal heller ikke glemme vores sekretær Hans Ole
Hede, som udfører et stort og ulønnet arbejde.
SAMKOM har også en repræsentant i bestyrelsen,
Anette, hun er en stor hjælp til foreningen, hun har
et kæmpe netværk på sin arbejdsplads
Vejdirektoratet, der gør at hun ved hvem der er de
rigtige kontaktpersoner.
I øvrigt ligger der rigtigt meget nyttigt materiale på
SAMKOMS hjemmeside.
KVF har følgende repræsentationer:
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
organisationsgruppe
3 medlemmer, Vejforums faggruppe.
1 medlem, NVF
1 medlem, SAMKOM - styregruppe
1 medlem, Dansk Vejhistorisk selskab.
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.
Jeg skal opfordre medlemmerne til at fremkomme
med ønsker eller forslag til nye tiltag/emner.
Formanden takkede på foreningens vegne Slagelse
Kommune, fordi de har lagt lokaler og forplejning til
denne generalforsamling, samt deltaget i
planlægningen og afviklingen af årsmødet.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 3. Indkomne forslag
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Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse

Regnskabet, der blev fremlagt af KVF´s kasserer
Poul Erik Kristofersen, kan ses på foreningens
hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5. Orientering om budget og kontingent.

Foreningens kasserer orienterede om budgettet, der i
sin helhed kan ses på hjemmesiden.
Uændret kontingent.
Der var enighed om, at kassebeholdningen ikke må
vokse yderligere.

Pkt. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Lars Erik Skydsbjerg, Tønder, og
Bente Rands Mortensen, Silkeborg,
og nyvalgt blev
Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande, og
Stig Langsager, Odense.
Som suppleanter nyvalgtes
Manohari Tissera, Køge, og
Jane Olsen, Frederikshavn.

Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Som revisorer genvalgtes
Peter Raaschou, Slagelse, og nyvalgt blev
Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern.
Som revisorsuppleant valgtes
Frank Hagerup, Ringsted.

Pkt. 8. Kommende årsmøde

Odense tilbød at medvirke ved årsmøde 2014, den
15.maj 2014.

Pkt. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål

Roland Rasmussen gennemgik foreningsvedtægternes indhold om foreningens hovedaktiviteter :
Understøtte kollegiale netværk gøres i det omfang,
vi modtager henvendelser.
Vi skal skabe synlighed om og etablere samarbejde
med eksisterende ERFA-grupper og netværk, og
arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske
område.
Vi er bl.a. med til at planlægge vejsektorens største
arrangement, nemlig Vejforum, som holdes hvert år
på Nyborg Strand.
Vi skal arrangere temadage, deltage i og øve
indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren, og
påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer
o.l.
Vi udpeger medlemmer til deltagelse i udviklings-
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aktiviteter, såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lign.
Deltagelse i metodeudvikling inden for den vej- og
trafiktekniske sektor gøres via de grupper, vi er
repræsenteret i.
Vi skal også informere i relevante fagtidsskrifter.
Det har vi arbejdet hårdt med i de sidste år, men må
konstatere, at den opgave har vi endnu ikke formået
at løfte.
Vi må konstatere, at hvis vi skal deltage i dette,
kræver der hjælp udefra, sagde Roland Rasmussen.
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 inden for vejområdet, og det gør
vi ved de normale eftermiddagsarrangementer.
Der har længe været fokus på at sikre foreningen et
økonomisk råderum, hvilket jf. regnskabet kan
konstateres at være til stede.
Pkt. 10. Eventuelt.

Intet.
Mødet afsluttet kl. 12.15.

For referatet: Hans Ole Hede
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