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KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT 

Dato: 24. – 25. februar 2015 

Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted 

Deltagere: Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), 

Lars Erik Skydsbjerg (LES), Helle Schou (kun d.24/2) 
(HS), Stig Langsager (SL), Manohari Tissera (MT), Helle 

Lunding-Møller (HLM), og Anette Jensen (ANE). 

  

Afbud: Jane Olsen (JO), Thomas McCulloch 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 4.november 2014 godkendt. 

PUNKT 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN, OG EVT. ANDRE FRA 

BESTYRELSEN 

RR orienterede kort om det afsluttende møde i VEJFORUM, herunder at Jens E. 

Pedersen stopper som sekretariatschef. 

Eksempler fra den nye vejlov drøftedes. 

LES orienterede om Tønder kommunes samarbejde med VIADANIA og Dansk 

Byggeri om udarbejdelse af undervisningsmateriale til skolerne til brug for en uges 

undervisning. Til brug i alle skoler, evt. til flere årgange. Igangsat via en workshop 

i Tønder, indeholdende de naturvidenskabelige fag. Der søges fondsmidler til 

materialets udarbejdelse. KVF kunne evt. være med til undervisningsmidlernes 

udbredelse. Materialet, der udarbejdes som en drejebog, forventes færdigt efter 

sommerferien 2015.  

Kommuner kan melde sig ind i VIADANIA. 

KES udarbejder en beskrivelse af ”projektet” til eet eller flere nyhedsbreve. 

BRM orienterede om netværk omkring byggemodninger (Midtjysk 

Byggemodningsnetværk, bestående af Silkeborg, Favrskov og Skanderborg 

kommuner). 

PUNKT 3. KVF´S HJEMMESIDE 

ANE gennemgik, jf. det udsendte bilag A til nærværende dagsorden, 

tilbagemeldingen fra Jesper Hedegaard (KTC) om bl.a. medlemslister og 

automatisk opdatering af medlemslister. 

Om det konkrete indhold henvises til det udsendte bilag A. 

Ikke tilslutning til at gøre det muligt at overføre stamdata til 

tilmeldingsblanketten, hvorimod der var enighed om at lave en søgbar oversigt 

over medlemmer. 

Beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder til brug for 

hjemmesiden (sammen med billeder af bestyrelsen) sendes til HOH. 
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PUNKT 4. KVF´S ROLLE I F.M. FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS 

HANDLINGSPLAN 

ANE gennemgik det udarbejdede oplæg til projektplan for en synliggørelse af 

kommunernes målrettede trafiksikkerhedsarbejde, med henblik på  

 At give et bredt overblik over kommunernes trafiksikkerhedsmæssige tiltag 

til brug for det årlige statusnotat for tiltagene i Færdselssikkerhedskommis-

sionens handlingsplan, 

 At give kommunerne og de kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere 

mulighed for at få et indblik i andre kommuners tiltag og synliggøre egne 

tiltag, 

 At fungere som videndatabase, hvor kommunerne nemt kan indhente viden 

om de forskellige tiltag fra Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. 

mentering/prioritering. 

Planerne om udvikling af et digitalt værktøj, placeret på KVF´s hjemmeside er 

ændret til udsendelse af simpelt spørgeskema til kommunerne og efterfølgende 

orientering om resultater på KVF´s hjemmeside. 

Der henvises til det udsendte bilag B. 

Kan evt. medtages i et kommende nyhedsbrev.  

 

PUNKT 5. TEMAMØDER 

Mødet om ”Optimal vejvedligeholdelse af vejbelægninger” blev afholdt i Kolding 

med deltagelse af 23 personer. Det tilsvarende møde i Roskilde måtte aflyses pga. 

af manglende tilslutning.  

Der blev udarbejdet referat fra mødet i Kolding. Bringes på hjemmesiden. 

12 ud af 23 deltagere havde udfyldt evalueringsskemaet, der lægges på 

bestyrelsens ”lukkede rum”. 

Det fremsendte forslag fra Peder B.Jacobsen (Aarsleff) til afholdelse af temamøde 

om afvanding kunne ikke umiddelbart tiltrædes, men det overvejes (BRM), om det 

kan indeholdes i et senere TEMA-møde om LAR (foråret 2016). 

Generelt om TEMA møder bemærkes, at evalueringsskemaer fra TEMA-møder 

sendes til RR, der medtager disse til førstkommende bestyrelsesmøde. 
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TEMA-møder foråret 2015: 

a. Udlicitering af driftsopgaver, og konkurrenceudsættelse.  

Afholdes sidst i april 2015, ansvarlig LES. 

b. Modulvogntog.  

Ny kontaktperson i VD er: Erik Sjøberg (eris@vd.dk), tlf. 72 44 26 22. 

Afholdes sidst i maj 2015. Ansvarlig HLM. 

c. Signalanlæg – ERFA-gruppe om driften af signalanlæg. 

Igangsættes som et TEMA-møde, jf. oplæg fra Lene Krull, Hansen og Henneberg, 

og videreføres med 2 årlige møder, i 2 år. Første møde i Odense, hvor rammerne 

for det videre arbejde kan fastlægges. 

Ansvarlig HS, aftaler det videre fornødne med Lene Krull. 

d. Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand afholdes ikke nu. 

TEMA-møder efteråret 2015: 

a. Tilsyn af anlægsopgaver (herunder myndighedsrollen). 

SL undersøger muligt emne som foredragsholder. 

Ansvarlig TMC og MT (hvis der også skal holdes møde på Sjælland). 

b. Trafiksikkerhed. 

Ansvarlig HS + JO. 

TEMA-møder 2016: 

a. LAR (Lokal Afledning af Regnvand). 

Afholdes formentlig kun i Silkeborg. 

Ansvarlig BRM. 

b. Kommunikation til/fra borgere. God borgerinddragelse, Facebook, ”giv os et 

praj”, sociale medier, den ”gode” nyhed til borgerne. 

Ansvarlig ???. 

c. Stiplanlægning (Samlet oversigt over stiforløb). 

Vedligeholdelse af skilte, Kløverstier, stipulje m.m. 

Måske ikke som TEMA-møde, snarere måske en artikel om emnet (LES). 

d. SAMKOM / Vejregler. 

??? 

PUNKT 6. GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 
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a. Regnskab 2014 og budget 2015. 

LES gennemgik det foreløbige regnskab 2014. Kontingentopkrævning for 

2015 er foretaget. Uændret kontingent for 2015, men i efteråret 2015 

”varsles” om kontingentændring for 2016, begrundet med øget indsats i 

foreningens aktiviteter.  

På generalforsamlingen skal der alene orienteres om kontingent og budget. 

Der skal arbejdes på at holde udgifter til TEMA-møder nede (afholdes hos en 

kommune). 

b. Valg. 

BRM, LES, SL og HLM noteres som bestyrelsens forslag til genvalg. BRM og 

RR undersøger mulige emner som suppleanter (2 stk.) fra henholdsvis 

Aarhus og Aalborg. 

c. Planlægning af årsmødet den 7.maj 2015 er påbegyndt. Der er truffet aftale 

om mødested, spisested, bus m.m. Der mangler endelig aftale med Aarhus 

Kommune om besigtigelser (BRM + HOH). 

Invitation + dagsorden udsendes sidst i marts måned 2015. Samme layout 

som sidste år (sker via ANE). 

RR sørger for dirigent (herunder instruktion). 

d. Dato for årsmøde 2016 blev fastlagt til den 12.maj 2016. 

PUNKT 7. TID AFSAT TIL BESTYRELSENS ARBEJDE 

På bestyrelsesmødets 2.dag blev der bl.a.  

a. udarbejdet oplæg til en revision af drejebogen for afholdelse af TEMA-

møder, og 

ANE forestod udarbejdelsen af en kommunikationsplan for nyhedsformidlingen via 

KVF´s hjemmeside de næste mange uger. 

Planen udsendte ANE via mail den 27.februar 2015, samtidig med nedennævnte 

ønsker / kommentarer til Jesper omkring hjemmesiden m.m.: 

Hjemmesiden - generelt 

 På hjemmesiden er der kun plads til nogle enkelte nyheder/aktiviteter på hver side. 

Dvs. at man skal klikke til en ny side for at se ældre nyheder/aktiviteter. Er det muligt 

at tilføje en knap, så man kan få alle nyheder/aktiviteter på én side (og slippe for at 

klikke videre)? 

http://www.kvf.dk/
mailto:rora@kolding.dk


 

Roland Rasmussen  Kolding Kommune, Vej & Park  E-mail: rora@kolding.dk 
Formand, KVF    Nytorv 11, 6000 Kolding      Tlf. nr.: +45 7979 1411
  
  

 Overskriften ”Nyheder” skal ændres til ”Seneste nyt” – ellers kan der være en 

forventning om, at det, der står der, er meget nyt 

 Under menupunktet ”Kontakt” skal kortet fjernes (der er ikke nogen, der vil møde 

personlig op hos Roland). Næstformanden (Bente) bør også tilføjes under 

menupunktet ”Kontakt”. 

 Under menupunktet ”Bestyrelsen” skal størrelsen af billederne reduceres og teksten 

flyttes op til højre for det enkelte foto. Hvert medlem af bestyrelsen har fået til opgave 

at formulere en kort tekst om egne arbejdsopgaver. Disse tekster følger snarest. 

 Under menupunktet ”Vedtægter” skal rækkefølgen af vedtægtsændringer ændres, så 

den er kronologisk 

 Under menupunktet ”Logo og designlinje” skal de enkelte logoer tilpasses, så de kan 

ses fuldt ud (på nogle af logoerne kan man ikke se underteksten, før linket aktiviseres) 

 Under menupunktet ”Nyttige links” skal www.vejman.dk fjernes og 

www.samkom.dk, www.viadania.dk og www.nvf.dk tilføjes 

 Under menupunktet ”Aktiviteter” er der angivet en række fora, hvor KVF er 

repræsenteret. Årstallet (2014) skal fjernes i overskriften. Herudover skal ” VEJ-EUs 

bestyrelse –” og ” Vejregelrådet –” fjernes fra listen. Endeligt skal NVK ændres til 

NVF (to steder) 

 Når man trykker på de enkelte emner i hovedmenuen (øverst til højre) ruller 

undermenuen ud. Dette betyder, at flere slet ikke ser ”forsiden” under punktet i 

hovedmenuen (f.eks. kortet over medlemskommuner under menupunktet 

”Medlemmer”). Kan en løsning være, at ”forsiden” under punktet i hovedmenuen 

også fremgår af undermenuen? 

Nyheder på hjemmesiden 

 I formularen til indsendelse af nyheder/aktiviteter til hjemmesiden savnes 

formateringsmuligheder. Helle L. forsøgte på bestyrelsesmødet at indsende en nyhed 

vedr. det netop afholdte bestyrelsesmøde og havde behov for at lave dots og 

fremhæve dele af teksten med fed. Helle endte med at medsende oplysninger om, 

hvordan hun havde tænkt sig, at teksten skulle sættes op. 

 Når vi inddaterer nyheder i nyhedsformularen, vil det være rart med en rubrik, hvor 

vi kan angive, om nyheden skal udsendes pr. mail til medlemmerne eller blot lægges 

på hjemmesiden. 

 Vedlagt er en liste over kommende planer for nyheder på hjemmesiden. Listen vil 

løbende blive udbygget med nye emner. Jeg har påtaget mig at administrere listen. 

Diverse 
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 Fremover ønsker bestyrelsen navnskilte (til temamøder) som klistermærker og ikke i 

plastikholdere 

 Er det muligt at måle, hvor mange besøg KVFs hjemmeside har? 

   

PUNKT 8. EVENTUELT, HERUNDER NÆSTE MØDE 

Den 11.juni 2015 i Odense, kl. 10.00 - 15.00, på Odense Rådhus.  

Den 15. – 16. september 2015, 2-dages møde i Kolding (HOH). 
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