23 - 05 - 2014
Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 15.maj 2014, kl. 12.30,
på Odense Rådhus
25 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret.
Pkt. 1. Valg af dirigent.

Frank Hagerup, Ringsted, valgtes. FH konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden, Roland Rasmussen, Kolding, bød velkommen og
konstaterede, at årsmødet var foreningens 14. Takkede samtidig
Odense kommune for at have stillet lokaler til rådighed.
RR takkede også det afgående bestyrelsesmedlem og kasserer, Poul
Erik Kristoffersen, for hans arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, heraf et
videomøde, afholdt på Vejdirektoratets forskellige adresser. Og et to
dages møde, hvor vi havde mulighed for at arbejde lidt dybere med
opgaverne.
Ved todages mødet drøftedes bestyrelsesarbejdet fremadrettet, ligesom
der også bliver mulighed for socialt samvær, som jo skaber de
relationer, der er en vigtig del af et velfungerende bestyrelsesarbejde.
Igen i år havde vi en stand, som vi delte med SAMKOM. I forbindelsen
med standen benyttede vi os af lejligheden til at spørge medlemmerne
om forslag til nye aktiviteter/ emner til temamøder, ligesom vi
arbejdede videre med at sikre en kontaktperson i hver kommune.
Bestyrelsen har besluttet at deltage med en stand i år igen.
Kommunernes og Vejdirektoratets fælles digitale platform for
videndeling har nu været i luften i 1 år.
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 500 er
allerede tilmeldt. Alle landets 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, spørgsmål,
kommentarer og f.eks. links til relevant viden og gode løsninger.
En forbedret udgave af Vejnettet.dk forventes at foreligge medio juni.
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Omkring Vejregler har KVF længe efterspurgt den orientering, vi
tidligere fik fra Vejdirektoratet, når ændringer/nye Vejregler blev
vedtaget.
Vejdirektoratet har i en mail meddelt, at man vil genoptage
udsendelsen.
Der er uændret 88 medlemskommuner i foreningen.
Det er besluttet, at nyheder skal placeres på KVF hjemmeside med
udsendelse af link. Det har vi haft problemer med, men der arbejdes
med det.
Hjemmesiden er placeret ved KTC, og der arbejdes fortsat med
udviklingen af en helt ny hjemmeside, og nyt logo. Forventes
ibrugtaget i årets løb.
Der er i årets løb afholdt 4 temamøder, samt generalforsamling:
1. afstand til faste genstande,
2. temamøde om særtransporter,
3. vintervedligeholdelse i et historisk perspektiv
4. vejlovene og forvaltningsloven
Det er stadig et stykke fra de 6 temamøder, som bestyrelsen havde
planlagt. Men vi må erkende, at vi er afhængige af den tid, bestyrelsen
kan afse ved siden af det almindelige arbejde.
To nye netværksgrupper om trafiksikkerhed er oprettet, en for Sjælland
og en, der dækker resten af landet.
Foreningen støtter disse netværk med support via KTC, samt afholder
mindre udgifter i forbindelse med afholdelse af møder.
Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at oprette netværksgrupper
om gadelys, i forlængelse af de temamødet, vi har afholdt. Det vender
vi tilbage med, hvis der viser sig interesse for det.
Er nogen interesseret i at oprette netværksgrupper, støtter vi gerne dem.
Foreningen råder over et meget stort kartotek med mail-adresser på
kommunale vejfolk. Det glæder os, når der meldes tilbage med
mailadresser på nyansatte.
Foreningen har nu en kontaktperson i de fleste kommuner.
Det har altid været rart at deltage i årets bestyrelsesmøder. Og der
udføres et godt stykke arbejde. Men vi er meget presset. Ud over
sekretariatshjælp udføres foreningens arbejde af bestyrelsen, som
samtidig har sit normale arbejde, hvilket begrænser aktiviteterne.
Der skal også være en stor tak til vores sekretær, Hans Ole Hede, som
udfører et stort og ulønnet arbejde for foreningen.
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SAMKOM har også en repræsentant i bestyrelsen, Anette Jensen, der
er en stor hjælp for foreningen. Anette har et kæmpe netværk på sin
arbejdsplads i Vejdirektoratet, der gør at hun ved hvem der er de rigtige
kontaktpersoner.
Der ligger meget nyttigt materiale på SAMKOMS hjemmeside.
KVF har følgende repræsentationer:
1 medlem i KTC´s faggruppe, Veje, Trafik og Trafiksikkerhed
1 medlem i Vej-EU's bestyrelse
1 medlem i vinterudvalget
Vejforums repræsentantskab,
Vejforums Faggruppe har i årets løb besluttet at det fremover ikke er
organisationer der udpeger medlemmer, men gruppen sørger selv for at
supplere sig.
Stig Langsager som er medlem af KVF`s bestyrelse er valgt som
formand for Faggruppen, hvor han afløser Frank Hagerup
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 som foreningen kan tage op.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 3. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.
I vedtægtens § 5, stk. 3a. Foreningen. Pkt. 5 tilføjes: ”for indeværende
år”.
I vedtægtens § 9, (kommunikation) fjernes ”Der samarbejdes med
www.vejsektoren.dk”.

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

Regnskabet, der blev fremlagt af formanden, kan ses på foreningens
hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5. Orientering om budget og
kontingent.

Foreningens formand orienterede om uændret budget 2014, der i sin
helhed kan ses på hjemmesiden.
Uændret kontingent.

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

Roland Rasmussen blev genvalgt som formand.
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Helle Schou, Roskilde, og
Thomas McCulloch, Vejen,
Og nyvalgt til bestyrelsen blev
Manohari Tissari, Køge (tidligere suppleant).
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Pkt. 7. Valg af revisorer og
revisorsuppleant

Som suppleant nyvalgtes
Jacob Juhl Harberg, Nyborg (i stedet for Manohari Tissari).
Som revisorer valgtes
Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern, og
Frank Hagerup, Ringsted.
Som revisorsuppleant valgtes
Jane Cristine Willander, Nordfyns Kommune.

Pkt. 8. Kommende årsmøde

Ingen klare tilbud om medvirken til årsmøde 2015, den 7.maj.
Guldborgsund / Næstved blev nævnt, ligesom foreningens
15.generalforsamling måske skulle fejres.

Pkt. 9. Foreningens faglige virke
og nærmeste mål

Roland Rasmussen gennemgik foreningsvedtægternes indhold om
foreningens hovedaktiviteter.

Pkt. 10. Eventuelt.

Der blev udtrykt ønske om, at navne på de foreningsudpegede
repræsentanter i diverse udvalg fremgik af KVF´s hjemmeside.
Mødet afsluttet kl. 12.30.

For referatet: Hans Ole Hede
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