Generalforsamling
Referat fra Generalforsamling den 7.maj 2015, kl. 13.00, i Aarhus.
20 deltagere. 11 kommuner var repræsenteret.
PKT. 1. VALG AF DIRIGENT
Rasmus V. Jensen, Silkeborg, valgtes. RVJ konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet
korrekt i forhold til vedtægterne.

PKT. 2. FORMANDENS BERETNING
Roland Rasmussen bød velkommen til årsmøde og generalforsamling hos Århus Kommune, der
havde medvirket ved dagens arrangement. RR konstaterede, at det var foreningens 15.
generalforsamling.
RR omtalte årets 3 bestyrelsesmøder, heraf et videomøde, og herudover to møder over to dage,
hvor der er mulighed for at arbejde lidt dybere med opgaverne. Der er her mulighed for at drøfte
bestyrelsesarbejdet fremadrettet, og for at ”arbejde for foreningen”, fri for hverdagens opgaver.
Alle i bestyrelsen har jo et arbejde, der skal passes.
Formanden omtalte bestyrelsens samarbejde med Kommunal Teknisk Chefforening, der fungerer
som foreningens sekretariat.
KVF havde igen en stand på Vejforum, delt med SAMKOM. RR fortalte, at foreningens medlemmer i
forbindelsen med standen blev forespurgt om forslag til nye aktiviteter/emner til temamøder, og
der blev arbejdet videre med at sikre en kontaktperson i hver kommune.
Forslagene herfra er senere behandlet af bestyrelsen.
Bestyrelsen har besluttet at deltage med en stand på Vejforum i 2015.
RR orienterede om Kommunernes og Vejdirektoratets fælles digitale platform for videndeling, der
nu har været i luften i 2 år. Vejnettet.dk er udviklet i regi af SAMKOM, hvor KVF indgår som en
aktiv part.
Her kan medarbejdere fra kommuner og Vejdirektoratet udveksle viden og erfaringer inden for de
to hovedemner: "Trafiksikkerhed" og "Vejjura & Vejmyndighed".
Lige nu er der overvejelser om at udvide Vejnettet.dk med flere emner, fortalte formanden. KVF
har derfor aktivt bidraget i forbindelse med udsendelse af spørgeskema om hvilke nye emner, der
kan have potentiale for dialog og videndeling på Vejnettet.dk
Det er gratis at oprette en profil på Vejnettet.dk, og mere end 600 er allerede tilmeldt. Alle landets
kommuner er repræsenteret.
Dialogen på Vejnettet.dk kræver en aktiv indsats fra de tilmeldte profiler.
Formanden opfordrede alle til at tilmelde sig Vejnettet.dk og deltage aktivt i erfaringsudvekslingen
med egen viden, spørgsmål, kommentarer og f.eks. links til relevant viden og gode løsninger.
For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

Vejnettet.dk er blot rammen for videndeling - og den ramme
skal vi være med til at fylde ud, sagde Roland Rasmussen.
KVF omfatter nu 89 kommuner, Struer har netop meldt sig ind.
Bestyrelsen har besluttet at nyheder skal placeres på KVF hjemmeside med udsendelse af link, når
der er nyt. Omkostningerne i tilknytning til de nye aktiviteter betyder, at foreningen kommer ud af
regnskabsåret 2014 med underskud, der i store træk kan henføres til engangsaktiviteter og ny
hjemmeside, samt i mindre grad også et nyt foreningslogo.
Formanden omtalte bestyrelsens drøftelse af kontingentets størrelse, hvor der må forventes en
mindre tilpasning for kontingent 2016.
Det nuværende kontingent varierer mellem kr. 850,- og kr. 2250,- pr. år, tilpasset
kommunestørrelse.
Kontingentet giver alle kommunens medarbejdere mulighed for at deltage i tema- og
netværksmøde, hvilket sammenlignet med andre foreninger forekommer at være meget billigt,
sagde Roland Rasmussen.
KVF samarbejder med Rådet for Sikker Trafik, bl.a. om indhentning af viden om kommunernes
aktiviteter som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan.
Der vil blive gennemført en digital spørgeskemaundersøgelse, og resultaterne heraf vil indgå i den
årlige statusrapport om hvordan det går i forhold til indsatser og målsætninger i den nationale
handlingsplan.
Kommunal Vejteknisk Forening har i årets løb afholdt 4 temamøder, et netværksmøde, samt
generalforsamling/ Årsmøde.
TEMA-mødet om ”Optimal vedligeholdelse af vejbelægninger” blev afviklet i Kolding, og den
planlagte afholdelse på Sjælland blev aflyst, pga. for få tilmeldte.
”Screening og VVM for vejingeniører” afvikledes i Silkeborg og Køge, og netværksmødet om
”Praktisk samarbejde om trafiksikkerhed”, Trafiksikkerhedsgruppen øst, gennemførtes i Ringsted.
”Vejbelysning - udskiftning til LED lyskilder” i Kolding og Roskilde og ”Vejlovene/forvaltningsloven
2014” i Skanderborg og Roskilde.
RR fortalte, at der i forbindelse med afholdelse af temamødet om gadelys blev undersøgt, om der
var interesse for oprettelse af en netværksgruppe om gadelys. Det viste sig ikke at være tilfældet.
Der er netop indkaldt til møde om trafiksignalanlæg i Odense.
I fortsættelse af dette møde er det bestyrelsens forslag at der oprettes en evt. to netværksgrupper
om erfaringsudveksling inden for signalanlæg.
Formanden oplyste, at foreningen gerne yder økonomisk støtte til oprettelse af netværksgrupper,
herunder evt. også sekretariatshjælp.
Foreningen råder over et meget stort kartotek med mail-adresser på vejfolk i kommunerne - og
formanden glædede sig over at få tilbagemeldinger med mailadresser på nyansatte.

For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

Der er nu tilknyttet en kontaktperson til foreningen for de
fleste kommuner.
Desværre har vi ikke fået brugt kontaktpersonerne helt som vi havde håbet, sagde RR.
Det er foreningens ønske, at en kontaktperson kan bidrage med:
·
·
·
·

At
At
At
At

medvirke til en tættere kontakt til de enkelte medlemmer
besvare konkrete praktiske henvendelser
sikre, nyansatte orienteres om KVF
bidrage til evt. etablering af lokale netværk

KVF er repræsenteret i følgende sammenhænge:
SAMKOM styregruppe - Roland Rasmussen
VEJFORUM repræsentantskab - Roland Rasmussen
NVF, DK-repræsentantskabet - Lars Erik Skydsbjerg
NVF, DK styrelsen - Lars Erik Skydsbjerg
Dansk Vejhistorisk Selskab - Hans Leth
KTC´s faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed - Roland Rasmussen
AGU - 10. vejregler - Bente Rands Mortensen
Vinterudvalget - Jørgen Veisig
NVF udvalg 23, Transport i byer - Bente Hansen
Rådet for sikker trafik - Helle Schou
Roland Rasmussen udtrykte stor tilfredshed med at deltage i bestyrelsens møder, og med det
gennemførte store bestyrelsesarbejde. Selv om der ydes sekretariatshjælp er bestyrelsen presset
rent arbejdsmæssigt, bl.a. fordi foreningsarbejdet skal passes ved siden af det daglige arbejde. Det
giver en naturlig begrænsning i aktiviteterne.
Formanden rettede en stor tak til foreningens sekretær, Hans Ole Hede, som udfører et stort og
ulønnet arbejde for foreningen.
RR takkede også SAMKOM´s repræsentant i bestyrelsen, Anette Jensen. Hun er en stor hjælp for
foreningen, og vi har meget glæde af AJ´s solide netværk i Vejdirektoratet, som har vi stor glæde
af, sagde formanden.
RR opfordrede til at besøge SAMKOMS hjemmeside, og Kommunal Vejteknisk Forenings
hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde aktivitetskalenderen, diverse materiale fra tema-møder, og
referater fra bestyrelsens møder.
Roland Rasmussen opfordrede til sidst foreningens medlemmer til at fremkomme med ønsker eller
forslag til nye tiltag/emner, som foreningen kan tage op.
Formandens beretning blev godkendt.

For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

PKT. 3. INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet forslag.

PKT. 4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR TIL
GODKENDELSE.
I fravær af foreningens kasserer fremlagde Roland Rasmussen regnskab-2014, der blev godkendt.
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside.

PKT. 5. ORIENTERING OM BUDGET OG KONTINGENT FOR INDEVÆRENDE
ÅR.
Roland Rasmussen orienterede om det udarbejdede budget for 2015, uændret kontingent.

PKT. 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER.
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Bente Rands Mortensen, Silkeborg,
Lars Erik Skydsbjerg, Tønder,
Stig Langsager, odense, og
Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande.
Som suppleanter valgtes
Inge Gjesager, Skive, og
Regina Steiniche, Aarhus.

PKT. 7. VALG AF 2 REVISORER OG 1 SUPPLEANT.
Som revisorer valgtes
Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern, og
Jakob B. Mortensen, Silkeborg.

PKT. 8. KOMMENDE ÅRSMØDE.
Afholdes torsdag den 12.maj 2016 i Køge.

PKT. 9. FORENINGENS FAGLIGE MÅL OG VIRKE.
Roland Rasmussen gennemgik foreningsvedtægternes indhold om foreningens hovedaktiviteter.

PKT. 10. EVENTUELT
Intet drøftet.
Mødet slut kl. 13.45.
For referatet: Hans Ole Hede
For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

