4. november 2013

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2013 – videomøde Fløng/Middelfart

Afbud:

Deltagere:
Roland Rasmussen (RR)
Helle Lunding-Møller (HLM)
Lars Erik Skydsbjerg (LES)
Bente Rands Mortensen (BRM)
Thomas McCulloch (TMC)
Helle Schou (HS)
Manohari Tissera (MANO)
Anette Jensen (ANE)

Kolding
Ikast-Brande
Tønder
Silkeborg
Vejen
Frederiksberg
Køge
SAMKOM

Poul Erik Kristoffersen (PEK)
Jane Olsen (JAO)
Stig Langsager (SL)
Hans Ole Hede (HOH)

Randers
Frederikshavn
Odense
Sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Valg af referent
ANE tilbød sig som referent, hvis hver af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
mindst én gang inden nytår selv skriver eller foranlediger, at en kollega i kommunen
skriver et indlæg eller en kommentar på Vejnettet.dk. Der var fuld opbakning til
forslaget og ANE lovede, at der vil blive fulgt op på aftalen.
3. Drøftelse af foreningens virke
RR udtrykte ærgrelse over mangelende fremdrift i forhold til foreningens udadvendte
aktiviteter (temamøder og hjemmeside).
Artikler efter temamøder
Efter temamødet om særtransporter blev Charlotte Horn bedt om at skrive en artikel i
Teknik & Miljø. Første version var blot et referat fra temamødet og artiklen måtte
skrives om i flere omgange, før Teknik & Miljø ville godtage den.
Efter en kort drøftelse af om årsagen måske kunne være, at KVF ikke havde beskrevet
opgaven ordentligt, blev det besluttet, at give Charlotte endnu en chance og evt.
sideløbende afprøve andre muligheder. En mulighed er f.eks. at få Charlotte til at
udarbejde referater fra temamøderne til KVFs hjemmeside, mens artikler måske kan
skrives af Lili Marie eller Ulrike, som pt. er tilknyttet SAMKOM. Fremover skal der stiles
efter en kort artikel til Teknik & Miljø og en mere dybdegående artikel til Trafik & Veje.
ANE udsender link til forfattervejledning til Teknik & Miljø og Trafik & Veje sammen
med referatet.
Status for temamøder
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Faste genstande
Temamødet afholdes den 26. november i Næstved og den 28. november i
Middelfart. HLM vil være til stede i Middelfart og HS i Næstved.
Ansvarlig: HLM



Vejbelysning/LED
Mødet forventes afholdt i Vejen den 5. november og i Roskilde den 7. november.
Datoerne afhænger dog af indlægsholderne. ANE undersøger om Ulrike kan
deltage på temamødet i Roskilde og efterfølgende skrive en artikel.
Ansvarlig: TMC og HS



Forvaltningslov/vejlove
Mødet afholdes i Roskilde og Skanderborg i februar 2014 – begge steder med
Hans Faarup.
Ansvarlig: HOH



VVM-screening for vejingeniører
Mødet afholdes i marts/april 2014.
BRM tænker, at det skal handle om ”sådan gør vi i Silkeborg”. MANO undersøger
om Køge Kommune tilsvarende kan byde ind med en indlægsholder på Sjælland.
Ansvarlig: BRM



Asfalt
Mødet afholdes efter sommerferien 2014 – men planlægningen bør ske allerede
nu.
Ansvarlig: PEK og RR

Hjemmeside
RR har en kontakt fra vejreglerne, der løbende sender nyt. Ønsker samme samarbejde
med juristerne i Vejdirektoratet.
TMC fortalte, at han har været i kontakt med Jesper Hedegaard fra KTC-sekretariatet.
KTC går ved årets udgang over til en ny platform og foreslår derfor, af KVF følger
med. Den nye platform vil give flere muligheder, bl.a. vil KVF selv kunne opdatere på
hjemmesiden. Det giver derfor ingen mening pt. at udføre større ændringer – men der
bør snarest rettes op på mindre fejl og mangler (manglende materialer mv.). KTC vil
gerne være behjælpelig med evt. nyt design.
ANE indgår i hjemmesidegruppen, som således består af TMC, SL, HS og ANE.
Ekstern medhjælper
Der var bred enighed om, at vi har behov for hjælp udefra for at bevare en aktiv
foreningen. F.eks. kunne det være rart med en person, der kunne tage en aktiv rolle i
forbindelse med planlægningen af temamøder og som kunne deltage, byde
velkommen og repræsentere foreningen. Alle gode forslag er velkomne.
Vejforum
ANE fortalte, at KVF har fået en stand ved siden af SAMKOM. I år vil standen fokusere
på den kommende generalforsamling og årsmøde i Odense samt medlemmernes
forslag til emner for kommende temamøder. HS og ANEs forslag til plancher,
konkurrence og slik med KVF logo blev drøftet og godkendt. ANE udsender en
forespørgsel om, hvem der deltager på Vejforum sammen med referatet og HS
udarbejder efterfølgende en vagtplan for KVFs stand. Der var opbakning til forslag om,
at dem fra KVFs bestyrelse, der deltager på Vejforum, spiser frokost sammen onsdag
den 4. december 2013 ved bord i lokalet inde til venstre.
Nyt logo
TMC præsenterede nye forslag til logo. Forslagene udsendes sammen med referatet.
Beslutning om nyt logo tages på næste bestyrelsesmøde.
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Kontaktpersoner
RR og BRM fortalte, at der kun mangler at blive udpeget få kontaktpersoner i
kommunerne. Herefter var der en drøftelse omkring mødet for kontaktpersoner. RR og
BRM er ikke kommet så langt med planlægningen, men holder fast i planerne om
”fucking flink”–indlæg med relevans for vejområdet og et generelt indlæg om KVF. Der
var forslag om at få ekstern hjælp til fastlæggelse af programmet og udarbejdelse af
invitationen.
4. Temamøder
Punktet blev drøftet under dagsordens pkt. 3.
5. Erfagrupper
Efter temamødet om særtransporter er der blevet udarbejdet en liste over deltagere.
Denne bør ligge på KVFs hjemmeside.

6. Adresseliste
Punktet blev ikke drøftet.
7. Fastlæggelse at fremtidige møder
Næste bestyrelsesmøde, som er et 2-dages bestyrelsesmøde, afholdes den 26.-27.
februar 2014 – f.eks. i Odense. Under mødet, som starter kl. 10 og slutter næste dag
kl. 14:30, skal der være afsat tid til løsning af konkrete opgaver.
På mødet drøftes mulighed for afholdelse af videomøder. ANE udsender oplysninger
om behov for videoudstyr sammen med referatet.
8.
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Eventuelt


RR fortalte, at Frank Hagerup har anvendt KVFs logo i forbindelse med udsendelse
af invitation til trafiksikkerhedsmøde. RR har sendt materialet, der primært
omhandler kampagner, videre til JAO.



BRM fortalte om artikel i tillæg til Ingeniøren med ung medarbejder fra Silkeborg
Kommune. BRM er i dialog med Synnøve fra Viadania omkring KVFs idé om
YouTube film om vejsektoren.

