10.februar 2012
Referat fra bestyrelsesmøde i KVF torsdag d. 9.februar 2012 i Roskilde

Deltagere

Roland Rasmussen (RR)
Jørgen Veisig (JV)
Anette Jensen (ANE)
Bente Rands Mortensen (BRM)
Poul Erik Kristoffersen (PEK)
Thomas McCulloch
Lene Krull
Hans Ole Hede

Kolding
Faxe
SAMKOM
Silkeborg
Randers
Vejen
Roskilde
ref.

Afbud

Lars Erik Skydsbjerg (LES)

Tønder

Pkt. 0. Orientering fra værten.

Pkt. 1.Godkendelse af sidste
referat.

LK orienterede kort om ”Veje og grønne områder”. Roskilde
kommune har ca. 80.000 indb., og ca. 800 km vej.
LK´s arbejdsområde er bl.a. udbud af driftsopgaver, affald,
busplanlægning og byggemodninger.
Godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af dagsordnen.

Godkendt

Pkt. 3. Orientering fra:
formanden

RR har haft kontakt til Stig Langsager, Odense Kommune. SL er
villig til at stille op som suppleant til bestyrelse ved næste
generalforsamling.
RR har deltaget i bestyrelsesmøde i VEJFORUM, og i KTC
faggruppekonference 2012.
I 2012 er formanden for KVF iflg. vedtægterne formand for
VEJFORUM.
Asfaltindustrien v/ dir. Anders Hundahl, tilbyder ”Asfalt – vore veje”
tilsendt gratis til bestyrelsens medlemmer. HOH tilsender private
adresser (minus LK, TMC, JV og ANE) til RR til videresendelse.
RR + JV (evt. m.fl.) deltager i konference den 29.marts 2012 om
Vinderveje – om vejene og det gode liv, inviteret af Asfaltindustrien.
Tilbud om deltagelse i Trafiksikkerhedsmesse videresendes til KEF,
v/ Kornbech.

arbejdsgrupper

Intet

den øvrige bestyrelse

ANE orienterede om ændringer i VD / SAMKOM, idet ANE fysisk er
flyttet til Næstved.
BRM har kontakt til uddannelsesstederne i Horsens og Skanderborg,
hvortil invitationer til TEMA-møder tilsendes og ophænges.
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BRM undersøger hos KTC-sekretariatet om studerende kan tilmelde
sig via nettet.
Dette forhold evalueres om et år.
Bestyrelsen tiltrådte et forslag om, BRM kontakter 2-3 studerende
m.h.p. at de udarbejder en artikel med temaet ”hvorfor har jeg valgt at
blive vejingeniør”. Kontant honorering.
Pkt. 4. Status for foreningen
- medlemmer
- økonomi

10 kommuner er fortsat ikke medlem af KVF
PEK fremsender regnskab 2011 til bestyrelsen

Pkt. 5. Hvordan skaffer vi et bedre
netværk

På baggrund af en udarbejdet liste over medlemskommuner blev disse
fordelt mellem bestyrelsens medlemmer m.h.p. en direkte kontakt til
alle kommuner for at skaffe kontaktpersoner.
Husk ”gulerod” : Teknik & Miljø.
Navne, e-mail adr. m.m. på kontaktpersoner sendes til HOH.

Pkt. 6. Samarbejde med KEF

Ved sidste møde aftaltes, at RR og JV skulle mødes med KEF´s
formand M.Kornbech til afklaring af et muligt samarbejde, evt.
gennem KEF-observatør-deltagelse i KVF´s bestyrelsesmøder.
E-mail fremsendt til M.Kornbech er p.t. ikke besvaret.
Afventer.

Pkt. 7. Registrerede netværk.

Claus Christensen, Vordingborg, blev udpeget som KVF´s medlem i
Dansk Vejhistorisk selskab.

Pkt. 8. KTC-samarbejde, herunder
driftsaftale

Intet nyt vedr. samarbejde (se sidste ref.), vær dog opmærksom på
tidsfrister i.f.t. afholdelse af TEMA-møder, og den af KVFsekretariatet udarbejdede ”Arbejdsplan for tema- og årsmøder” er
siden sidst indarbejdet i ”tjeklisten for afholdelse af TEMA-møder.
Udkast til revision af aftale med KTC blev tiltrådt.

Pkt. 9. Personlige medlemsskaber.

Den ved sidste møde trufne beslutning om personlige medlemskaber
blev ændret til, at de personlige medlemskaber bevares, idet
bestyrelsen vurderede, at disse kunne være til stor fordel for de
enkelte medlemmer.

Pkt. 10. Nyhedsbrev /
hjemmesiden m.m.

Jf. sidste møde forelå fra ATTITYDE tilbud på etablering og
vedligeholdelse af ny hjemmeside, inkl. flytning af data.
Tilbuddene, herunder evt. ændret layout for nyhedsbrev og nyt KVFlogo, ønskes drøftet med ATTITUDE + evt. ”web-updater” ved næste
møde i Silkeborg (2-dags møde i maj, se nedenfor). BRM orienterer
ATTITYDE.
RR udsender nyhedsbrev.
RR udarbejder årshjul (faste møde m.m.)

Pkt. 11. Bestyrelsens deltagelse i
kurser m.m.

Evt. kursus i mødeledelse / kommunikation søges henlagt til næste 2dages møde (max. 3-4 timer).
LK undersøger priser. Indhold: gode råd til mødeledelse,
oplægsholder, foredrag.
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Pkt. 12. Konsulent

RR har med Ib Doktor, der tidligere har været Vej- og parkchef ved
Fredericia Kommune, og været formand for KTC´s gruppe vedr. veje
og trafik, aftalt, at denne evt. kunne tilknyttes KVF som konsulent
(mødearrangør, gennemse lovstof m.m.).
RR kontakter i første omgang ID for en konkret aftale om at arrangere
TEMA-mødet om gravetilladelser m.m. i foråret 2012, idet
bestyrelsen må konstatere, at den ikke kan afse ressourcer til selv at
forestå sådanne arrangementer.

Pkt. 13. TEMA-møder

Der har ikke været afholdt TEMA-møder siden sidst.

Pkt. 14. Kommende aktiviteter

Foråret 2012:

Gravetilladelser og ledningsgrave.
Møde primært for driftsfolk, oplæg med ”vejen som arbejdsplads”
som udgangspunkt. Efterfølgende juridisk gennemgang (”hvad kan
man forlange”).
Hvem kan hjælpe? Jens E. Pedersen, Karl Erik Christiansen, Bo Tarp
og Flemming Berg, alle VD.
Planlægges som et heldagsmøde, 450,- kr.
Afventer endelig vedtagelse af det nye standardregulativ.
Kan evt. afholdes i Vejle og Roskilde, april/maj.
LES undersøger hos Fl. Berg om der er ”plads i kalenderen”.
Ansvarlig : LES, JV og PEK.
NB: se ovenfor under pkt. 12, idet IB forventes at kontakte Jens
E. Pedersen.

Vejbelysning – udfasning af kviksølv-pærer.
Evt. suppleret med ”udfasning” af gadelys på private
fællesveje.
Mulig hjælp hos belysningskonsulent Michael Nissen-Petersen,
Thorn. Evt. hjælp hos en kollega til LK, og hos COWI (Silkeborg).
BRM kontakter rådgiver m.h.p. at denne arrangerer. Koordineres med
LK.
Kan evt. afholdes i Silkeborg og Roskilde, eller evt. kun et møde.
Ansvarlig : BRM og LK

Vandløbs krydsning af veje. Hvem skal vedligeholde?
Afklare vej- og vandløbslovenes bestemmelser.
RR undersøger, om ID evt. kan overtage.
(Anders Koustrup Sørensen, Park og Vej Helsingør foreslår et
temamøde om vejvand og den kommunale forpligtigelse til at sørge
for en hensigtsmæssig afledning vejvand.
Herunder kunne tilføjes vandløb der krydser vejen. (normalt
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bredejerens forpligtigelse at vedligeholde).
Til senere:
Klimaforandring
Ansvarlig : HM
Faste genstande
Ansvarlig : RR
Forvaltningslov / vejlove
Roskilde og Skanderborg.
Ansvarlig: HOH
Betalingsparkering / p-kontrol
Ansvarlig : RR
Stiklassificering
Skal konkretiseres, og kan næppe udfylde et helt møde.
Ansvarlig : ANE
TEMA-møde om FOT
Forslag fra Lene Krebs, Aarhus Kommune, om møde om frustrationer
i forbindelse med de nye kort.
Noget uafklaret om indhold.
Opsætning af færdselstavler generelt
Opsætning/nedgravning af skilte/færdselstavler.
Ansvarlig : RR
Kommunal vejdrift. Muligheder og konsekvenser.
Ansvarlig : ANE og RR
Nye emner :
1. byggemodning
2. konkurrenceudsættelse.
Pkt. 15. Ideer til/fra SAMKOM

Intet.

Pkt. 16. Div. høringssvar fra KTC

Materiale til kommentering (bl.a. lovudkast) tilsendes os eks. fra
KTC. Vore svar videresender KTC til KL, der samler alle høringssvar.
Ved udtalelser er det – udover at vi forholder os til det tekniske – også
at skele til tilhørende kommunale økonomi.

Pkt. 17. Medlemmers e-mail
adresser

RR sender en CD-rom til BRM med den senest reviderede
medlemsliste (e-mail adresser), idet BRM afleverer denne direkte til
KTC-sekretariatet.
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Pkt. 18. Årsmøde

10.maj 2012 i Horsens. Kontakt : Niels Chr. Mikkelsen.
Generalforsamling afholdes om formiddagen på Horsens Rådhus,
hvor også frokosten indtages. Eftermiddagen er afsat til besigtigelse.
Middag på Jørgensens Hotel.
HOH kontakter NCM, der har lovet at bistå.
Appetitvækker i Teknik & Miljø!

Pkt. 19. Kommende møder

25. april, evt. via SKYPE (send evt. SKYPE-adresser til TMC)
10.maj, årsmøde
22.-23. maj, 2-dages møde i Silkeborg (overnatning er efter
bestyrelsesmøde bestilt på Hotel Dania).
12. september 2012
21.november 2012
RR udsender mødeindkaldelser ud via Outlook.
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