KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT
Dato:

10. – 11. september 2014

Sted:

Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder

Deltagere:

Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM),
Lars Erik Skydsbjerg (LES), Helle Schou (HS), Stig
Langsager (SL), Thomas McCulloch, kun den 10/9 (TMC),
Manohari Tissera (MT), Helle Lunding-Møller, kun den
11/9 (HLM), og Anette Jensen (ANE).

Øvrige deltagere:

Jesper Hedegaard, KTC, onsdag den 10/9, formiddag.

Afbud:

Jane Olsen og Jacob Juhl Harberg.

Referent:

Hans Ole Hede (HOH)
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PUNKT 1. DAGSORDEN OG REFERATER

Dagsorden for 2-dages mødet blev godkendt. Tilsvarende blev referat fra
bestyrelsesmøde den 26.-27. februar 2014 og årsmødet den 15.maj 2014
godkendt.
PUNKT 2. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN – KONTINGENT 2015

Lars Erik Skydsbjerg blev valgt som kasserer. Bente Rands Mortensen fortsætter
som næstformand. Herefter er bestyrelsen komplet, idet Jacob Juhl Harberg er
tilbage som suppleant.
RR forventer et lille underskud i 2014. Enighed om at afvente næste møde, inden
stillingtagen til fastlæggelse af kontingent 2015. De p.t. ekstraordinære udgifter til
it forventes ikke at fortsætte i 2015.

PUNKT 3. NY HJEMMESIDE

Beskrivelse af det enkelte bestyrelsesmedlems arbejdsopgaver mangler i de fleste
tilfælde under præsentation af bestyrelsen. Manglende beskrivelser sendes til
HOH, der samler og videresender til Mette Veggerby. Jacob Juhl Harberg anmodes
om at sende foto (se eksisterende foto på hjemmesiden m.h.p. at matche
baggrunden) til HOH, der formidler til Mette Veggerby.
KVF-repræsentationer i forskellige fora blev tilrettet. Bringes på hjemmesiden.
Herefter deltog Jesper Hedegaard, der foretog en gennemgang af den nye
hjemmeside, herunder proceduren for dennes vedligeholdelse, og udfyldelse af
formularer i forhold til afholdelse af TEMA-møder, der skal fremsendes til KTC
(kontaktperson Mette Veggerby, mv@ktc.dk ) senest 1½ måned før mødets
afholdelse.
HUSK at notere i invitationerne, at mødedeltagelse er gratis for medlemmer.
”Spiseseddel” for afholdelse af TEMA-møder skal revideres.
Formular til indsendelse af nyt indhold til hjemmesiden blev gennemgået, og JH
”afleverede” nye skabeloner til dagsorden, brev, referat m.m.
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PUNKT 4. ORIENTERING FRA FORMAND OG BESTYRELSESME DLEMMER

Det blev konstateret, at ingen fra bestyrelsen planlægger at deltage i Trafik &
Vejes 90 års jubilæum.
Kommunal Entreprenør Forum har udtrykt ønske om koordinering af foreningernes
aktiviteter.
Bestyrelsens modtagelse af Teknik & Miljø og Trafik & Veje blev ajourført (HOH
tilretter hos bladudgiverne).
Vejregelsekretariatet (Per Antvorskov) efterlyser et antal KVF-medlemmers
medvirken til gennemgang og prioritering af nye forslag til vejregler /
vejregelændringer (ved mødeafholdelse i Middelfart).
Vedtaget, at ANE foranlediger Per Antvorskov til at fremsende en uddybet
vejregelforslag-bruttoliste til RR, der efterfølgende fremsender denne til alle
kontaktpersoner til kommentering/prioritering.
SAMKOM (ANE), arbejder bl.a. med
1. synliggørelse af den kommunale vejvedligeholdelse med fokus på ”efterslæb”,
2. klimaudfordringer. Hvor er der ”huller” for at afsløre, om der er noget, som
ingen tager sig af, og
3. strategi for en styrkelse af samarbejdet med kommunerne.
Det er nu muligt, at få en besked (notifikation), når der er nyt på Vejnettet.dk.
Det gamle KVF logo på forsiden af Vejnettet.dk bør udskiftes med det nye logo.
PUNKT 5. KOMMENDE ARRANGEMENTER (TEMA-/ÅRSMØDE OG
VEJFORUM)

TEMA-møder:
a. VVM-screening for vejingeniører (BRM + MT)
Den 23.oktober i Silkeborg, og den 30.oktober i Køge.
b. Asfalt-vedligeholdelse (RR+ LES)
NCC og Grontmij forventes at deltage.
Tidspunkt: efteråret 2014. Kolding + et sted på Sjælland.
c. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) (BRM + HS)
Tidspunkt: efteråret 2015. Silkeborg (nyt boligområde) +?

Roland Rasmussen
Formand, KVF

Kolding Kommune, Vej & Park
Nytorv 11, 6000 Kolding

E-mail: rora@kolding.dk
Tlf. nr.: +45 7979 1411

d. Trafiksikkerhed (HS + JAO).
Tidspunkt: efteråret 2015.
e. Udlicitering (LES). Med baggrund i aktuel ”sag” i Tønder.
Tidspunkt: foråret 2015.
f. Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. ANE
Tidspunkt: Foråret 2015
g. Modulvogntog (HLM + Mads Holm (VD))
Tidspunkt: foråret 2015.
h. Private byggemodninger (forslag fra VERJFORUM 2013)
ÅRSMØDE 2015 – 7.maj (BRM + HOH)
Vedtaget at undersøge Aarhus som en mulig placering. Under mødet kontaktede
BRM Aarhus Kommune, hvor afdelingsleder ved Center for Byens Anvendelse
under Teknik & Miljø, Trine Buus Karlsen, fra Aarhus Kommune har meldt positivt
tilbage.
Link til anlægsprojekter p.t.:
http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Anlaegsprojekter.aspx
VEJFORUM – 3/4 december 2014.
ANE, der har foranlediget, at KVF kan stå sammen med SAMKOM, formidler
udarbejdelse af oplæg til plancher, herunder reklame for de kommende (gratis)
TEMA-møder. HS + ANE samarbejder om plancher.
Evt, opdateret kort med KVF-medlemskommuner.
HS sørger for bolcheæske med nyt logo, og for tidsplan for bemanding af KVFstand.
RR medtager KVF-pc.
PUNKT 6. KVF´S-KONTAKTPERSONER (HERFRA DEN 11/9-14)

Punktet udsat til næste møde.
PUNKT 7. KOMMUNERNES VILKÅR O G UDFORDRINGER

ANE beskrev VDs arbejde med en strategi for et styrket sektorsamarbejde mellem
VD og kommunerne. ANE efterlyste områder, hvor kommunerne ser et potentiale
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for øget samarbejde med det bredere sigte, at gøre vejsektoren bedre
(videndeling – udvikling).
Bestyrelsen havde følgende bemærkninger hertil:
a. VD´s koordinerende rolle mangler i dag i mange sammenhænge
(trafiksikkerhed + kampagner) og i forbindelse med netværk generelt
b. ønske om øgede muligheder for at gennemføre forsøg
c. regional vejplanlægning eksisterer ikke efter amternes nedlæggelse
Herudover blev følgende emner berørt: fælleskommunalt skilteindkøb,
mobilitetsplaner (er der kontakt til nabokommuner, tekniske foranstaltninger til elcykler) og tunge transporter regionalt.
ANE anmodede om at melde ind til SAMKOM/ANE med ønsker om nye
samarbejdsområder eller potentialer for forbedring af allerede eksisterende
samarbejde.
PUNKT 8. TID AFSAT TIL BESTYREÆSENS ARBEJDE

Oplæg til nyhedsbrev, fastlæggelse af TEMA-møde-indhold, diverse kontakter
m.m. blev afklaret.
PUNKT 9. FASTLÆGGELSE AF FREMTIDIGE MØDE R

Den 4. november 2014, kl. 13.00, videomøde fra Middelfart, Fløng og Skanderborg
reserveres (inkl. nødvendig vejledning fra VD).
Den 24. – 25. februar 2015, 2-dages møde i Ringsted (HOH).
Evt. møde den 15.april 2015, kl.13.00 som video-møde. Samme som ovenfor.
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