2.marts 2013
Bestyrelsesmøde 28. februar 2013 hos Vejdirektoratet.
Deltagere

Afbud

Roland Rasmussen (RR)
Anette Jensen (ANE)
Helle Lunding-Møller (HLM)
Poul Erik Kristoffersen (PEK)
Bente Rands Mortensen (BRM)
Lars Erik Skydsbjerg (LES)
Thomas McCulloch (TMC)
Jørgen Veisig (JV)
Hans Ole Hede (HOH)
Helle Schou (HS)
Stig Langsager (SL)

Kolding
SAMKOM
Ikast-Brande
Randers
Silkeborg
Tønder
Vejen
Faxe
ref.
Roskilde
Odense

Pkt. 1. Orientering fra værten.

ANE orienterede om VD´s oplæg til faglig videndeling
og netværk – i samarbejde mellem KTC og VD,
(www.vejnettet.dk).
På forsøgsbasis oprettes 2 digitale fora (Vejjura og
vejmyndighed, Trafiksikkerhed).
De digitale fora understøttes af tema-møder og
etablering af kontaktlister over fagkolleger.
Nettet vil fungere som et ”lukket” rum for
vejbestyrelser.
RR medtager KVF´s interesse i den nye platform ved
SAMKOM´s møde den 1/3-13, idet interessen knytter
sig til gensidig placering af links på de to hjemmesider
(KVF og vejnettet).

Pkt. 2. Godkendelse af sidste referat.

Godkendt.

Pkt. 3. Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt med bemærkning, at JV er KVF´s kontakt til
Jesper (KTC-sekretariatet).

Pkt. 4. Orientering fra:
formanden

Det var RR´s vurdering, at den arbejdsmæssige
belastning hos det enkelte bestyrelsesmedlem har en
sådan størrelse, at der ikke levnes megen tid til
bestyrelsesarbejdet. Det resulterer bl.a. i, at RR stort
set er ene om udarbejdelsen af Nyhedsbrev, selv om
der er nedsat en gruppe (RR, HLM, LES, PEK).
Herefter drøftedes, om KVF fortsat skal udsende et
nyhedsbrev, og hvad et sådant i givet fald skal
indeholde.
Brain-storming om indhold :
1. nye medarbejdere i kommunerne,
2. nyt fra foreningen (KVF´s aktiviteter)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

orientering om TEMA-møder + årsmøder
nyt fra VEJREGLER
ændringer i KVF´s bestyrelse
opdateringer omkring foreningens medlemmer
opfordring til at være kontaktperson
ny lovgivning på vejområdet, eller vejrelateret
Vejjura (spørgsmål / svar).

Herefter var der enighed om, at der ikke udsendes
nyhedsbrev, men at ovennævnte ”indhold” skal
placeres på KVF´s hjemmeside, med automatisk
udsendelse til alle medlemmer via e-mail med KVFafsenderadresse.
Alt materiale til udsendelse, jf. ovenfor, sendes til JV,
der formidler til Jesper (KTC-sekretariatet).
RR nævnte den indgåede aftale med Per Antvorskov
(VD) om udsendelse af nyt om vejregler.
RR undersøger om tilsvarende kan opnås for Vejjura.
arbejdsgrupper

KVF-bestyrelsens WEB-gruppe (JV-SL-BRM) har holdt
eet ”net-møde”.
I tilknytning til BRM´s oprettelse af et ”lukket” rum for
bestyrelsesmedlemmerne på KVF´s hjemmeside har
BRM udsendt en invitation til at oprette sig som
bruger.
HUSK TILMELDING !
PEK fremsender billeder til BRM (fra bl.a. Silkeborg) til
brug for hjemmesiden.

den øvrige bestyrelse

Vinterudvalget (JV), Økonomi- og strategi-gruppen.
Udarbejdet spørgeskema / regneark til 2-3 af gruppens
medlemmer m.h.p. benchmarking omkring udgifter til
vintervedligeholdelse på de forskellige vejklasser.
Offentliggøres senere.

Pkt. 5. KVF
Kontaktpersoner/ambassadører i
kommunerne

Kontaktperson-lister revideres løbende.
RR forventer inden længe at kunne sende e-mails til de
personer, som har deltaget i TEMA-møder, med
opfordring til at de kan indtræde som kontaktperson
for den pågældende kommune, hvis der ikke i forvejen
er indmeldt en sådan.
BRM ønsker selv at kontakte ”sit” område, medens RR
udsender til resten.
HOH sender den senest reviderede liste til BRM.
RR sender den liste, som befinder sig på KVF´s PC
(revideret under VEJFORUM) til HOH.

Pkt. 6. Årshjul for KVF og
bestyrelsens arbejde:

Udsættes.
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Pkt. 7. Status for foreningen.
- økonomi
Pkt. 8. Medlemskontingent 2014.

PEK forelagde det foreløbige regnskab for 2012, hvilket
affødte flere spørgsmål, som PEK og RR søger afklaret
hos KTC-sekretariatet.
Uændret.

Pkt. 9. Kommende aktiviteter.
-

generalforsamling
2013

Torsdag den 16. maj 2013, i Slagelse.
HOH orienterede om, at invitation og aftaler om lokaler
til generalforsamling og til middag er på plads. Blot
mangler en endelig aftale med Peter Raaschou om
hvilke besigtigelser, Slagelse kommune vil foreslå.
Invitationen skal udsendes inden længe.
Dagsorden udarbejdes jf. vedtægterne.
På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
LES, JV, BRM og HLM er på valg til bestyrelsen, og der
skal vælges 2 suppleanter.
RR kontakter de personer, der er på valg (herunder
kontakt til kommende dirigent).

-bestyrelsesmøder

Der reserveres en mødedag: 18.april 2013.

Pkt. 10. – Nyhedsbrev

Se under punkt 4.

Pkt. 11. Teknik og Miljø. Input, ideer,
korte indlæg.

BRM foreslog indlæg om sundhed, set fra en ”vejvinkel” (”Vejen til sundhed”). BRM rundsender udkast
til bestyrelsen, tilbagemelding inden for 3-5 dage.
En kort ”appetitvækker” til årsmødet (HOH).

Pkt. 12. Vejforum

Planlægningen i VEJFORUM-2013 er igangsat, og RR
viderebragte VEJFORUM´s ønske om flere
indlægsholdere fra kommunerne (medtages i KVF´s
”nye” nyhedsformidling (JV).
Forslag til oplæg på VEJFORUM :
1. faste genstande
2. særtransport (fra A til B)
3. opsamling omkring nye vejregler
4. servicevejvisning
5. håndtering af vejvand i tøbrudsperioder.

Pkt. 13. SAMKOM

Intet nyt.

Pkt. 14. Temamøder

Tjek-list for afholdelse af TEMA-møder lægges på
bestyrelsens ”rum” på hjemmesiden.
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Vintervedligeholdelse i historisk perspektiv.
Afholdes i Kolding den 14.marts 2013.
Vejbelysning – LED belysningen har sat gang i rigtig
meget og er formentlig et af de mest hotte emner i de
kommunale vejforvaltninger i øjeblikket.
TMC ”overtager” mødet fra BRM, idet TMC forventer at
kunne holde møde i Vejen (SOLAR og/eller Louis
Poulsen) og på Sjælland (Phillips), med indlæg fra
lyskildeleverandører og evt. en kollega fra Kolding
Kommune.
Afholdes efter sommerferien.
Ansvarlig: TMC (og HS ?).
Særtransporter
Afholdes 2 steder (HOH er behjælpelig med at finde
lokaler).
Ansvarlig: HLM
Forvaltningslov / vejlove
Roskilde og Skanderborg.
Der foreligger aftale med Hans Faarup om afholdelse i
efteråret 2013.
Ansvarlig: HOH
Faste genstande
Oplægsholder kan være Steen Eisensee eller Karl Erik
Christiansen, begge VD. RR spørger sidstnævnte.
Heri medtages evt. opsætning/nedgravning af
skilte/færdselstavler.
Ansvarlig: HLM
Stiklassificering (afventer)
Skal konkretiseres, og kan næppe udfylde et helt
møde.
Ansvarlig: ANE
Nye emner:
1. Kommunal vejdrift. Muligheder og konsekvenser.
Nye organisationsformer.
2. konkurrenceudsættelse (efteråret 2013
3. VVM-screening for vejingeniører.
4. erfaringer fra hastighedszoner (40 km/t) set i
relation til uheldsstatistik, trafikberegninger m.m.
(HS)
Pkt. 15. Repræsentanter i
arbejdsgrupper.
- Udpegning af medlemmer til diverse
grupper
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Pkt. 16. Hjemmesiden.

WEB-gruppe: JV (tovholder), SL og MRM.

Pkt. 17. Links til Teknik & Miljø.

BRM har hos Jesper afklaret, at det ikke er nogen god
idé at lægge links på vores hjemmeside til artikler i
Teknik & Miljø. I stedet skal der lægges en Pdf-fil af
den pågældende artikel på vores hjemmeside.

Pkt. 18. Hvorfor er jeg medlem af
KVF, tekst på KVF hjemmeside.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers udsagn om
”Hvorfor jer er ……..” er slettet.
I stedet beskriver det enkelte medlem sine
arbejdsopgaver i kommunen.
Sendes til JV til brug for hjemmesiden.

Pkt. 20. Eventuelt.

Intet

Pkt. 21. Næste møde(r).

18. april 2013 i Silkeborg, kl. 10.00.
HOH undersøger om lokaler hos BRM.
Alternativt lokale hos KTC.
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