
Kære kolleger 
 
Velkommen til årsmøde og generalforsamling 2016 her i Køge Kommune, der 
har hjulpet med arrangementet. 
 
Jeg kan konstatere at det er foreningens 16. generalforsamling. 
 
Bestyrelse har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, et dagsmøde samt to 
møder over to dage, hvor vi har mulighed for at arbejde lidt dybere med 
opgaverne. 
 
Ud over bestyrelsens arbejde samarbejder vi med Kommunal Teknisk 
Chefforening, der fungere som sekretariat for foreningen. 
 
Igen i år havde vi en stand på Vejforum som vi delte med SAMKOM.  
Bestyrelsen har besluttet at deltage med en stand på Vejforum i år igen. 
 
  
Vejnettet.dk 

Kommunernes og Vejdirektoratets fælles digitale platform for videndeling har 
nu været i luften i 3 år.  
  
Vejnettet.dk er udviklet i regi af SAMKOM, hvor KVF indgår som en aktiv part.  
  
På Vejnettet.dk kan medarbejdere fra kommuner og Vejdirektoratet udveksle 
viden og erfaringer inden for de tre hovedemner: ”Cykeltrafik”, 
”Trafiksikkerhed” og ”Vejjura & Vejmyndighed”. Der er desuden planer om at 
udvide med et tema om ”Løbende vejdrift”.  
  
Både ”Cykeltrafik” og ”Løbende vejdrift” er temaer, der er valgt på baggrund af 
de besvarelser der indkom fra blandt andet KVFs medlemmer i forbindelse med 
spørgeskemaet i 2015. 
  
Det er gratis at oprette en profil på Vejnettet.dk, og mere end 700 er allerede 
tilmeldt. Alle landets kommuner er repræsenteret. 
  
Dialogen på Vejnettet.dk kræver en aktiv indsats fra de tilmeldte profiler.  
Jeg vil derfor opfordre jer alle til at tilmelde jer Vejnettet.dk og deltage aktivt i 
erfaringsudvekslingen med egen viden, spørgsmål, kommentarer og f.eks. 
links til relevant viden og gode løsninger.  
Vejnettet.dk er blot rammen for videndeling – og den ramme skal vi være med 
til at fylde ud! 

Vi er 86 kommuner der er medlemmer af foreningen ifølge vores hjemmeside,  
 



Som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, 
gennemførte KVF, KL og Rådet for Sikker Trafik i maj/juni 2015 en 
spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. 
Formålet var at afdække i hvor høj grad handlingsplanens tiltag er gennemført 
i kommunerne.  
Undersøgelsens fokus var på initiativer målrettet de bløde trafikanter. 
69 kommuner har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist.  
 
Resultatet af undersøgelsen viser, at mange kommuner har en gældende 
trafiksikkerhedsplan (84%) og har etableret hastighedsdæmpende 
foranstaltninger (84%) samt forbedrede krydsningsfaciliteter for fodgængere 
(73%).  
 
Foruden en opgørelse over de enkelte indsatser, indeholder besvarelserne også 
inspiration og erfaringer kommunerne. 
 
Hele rapporten kan ses på KVF hjemmeside. 
 
Vi har i årets løb afholdt 2 temamøder, samt generalforsamling/ Årsmøde. 
 
Vi afholdt mødet: 
Erfa gruppe om signalanlæg, i Odense 
Praktisk samarbejde om trafiksikkerhed 
 
Næste møde i erfagruppen om signalanlæg afholdes 21. juni, i Odense. 
 
 
Bestyrelsen har lavet en tilpasning af for kontingentet for 2016. 
 
Det tidligere kontingent, kostede mellem kr. 850,- og kr. 2250,- pr. år.  
 
Kommunestørrelser                                     Kontingent 

Mellem 0 – 25.000 indbyggere                        1.000 kr./år. 
Mellem 25.000 – 50.000 indbyggere             2.000 kr./år. 
Mellem 50.000 – 100.000 indbyggere           3.000 kr./år. 
er 100.000 indbyggere                                 4.000 kr./år. 
Det giver et stort set uændret indtægtsgrundlag for foreningen. 
 

 
 
Foreningen støtter netværket med support via KTC, samt afholder mindre 
udgifter i forbindelse med afholdelse af møder. 
 



 
Er nogen interesseret i at oprette netværksgrupper i øvrigt, støtter vi gerne. 
Både med sekretariatets hjælp, og mindre udgifter i en startfase. 
 
Foreningen råder over et meget stort kartotek med mail-adresser på vejfolk i 
kommunerne – og det er glædeligt, når der meldes tilbage med mailadresser 
på nyansatte. 
 
Vi har nu tilknyttet en kontaktperson til foreningen for de fleste kommuner. 
 
Som kontaktperson vil vi gerne du bidrager med: 

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

KVF har følgende repræsentationer: 
 

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 

KTCs 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 

Det har altid været rart at deltage i bestyrelsens møder og der er blevet lavet 
et godt stykke arbejde, men vi er meget presset, ud over sekretariatshjælp 
udføres foreningens arbejde af bestyrelsen som jo samtidig har deres normale 
arbejde, det giver en naturlig begrænsning i aktiviteterne  
 
Der skal også være en stor tak til vores sekretær Hans Ole Hede som udfører 
et stort og ulønnet arbejde for foreningen. 



Hans Ole der tidligere arbejdede i Haderslev Kommune har efter 7 år på 
sekretærposten valgt at trække sig som sekretær. 
 
SAMKOM har også en repræsentant i bestyrelsen, Anette, hun er en stor hjælp 
for foreningen, hun har et solidt netværk på sin arbejdsplads Vejdirektoratet, 
det har vi stor glæde af. 
 
I øvrigt ligger der rigtigt meget nyttigt materiale på SAMKOMS hjemmeside. 
 
På foreningens hjemmeside www.kvf.dk kan man finde kalenderen, hvor man 
kan se foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder. 
 
På hjemmesiden kan man også finde diverse materialer fra temamøder. 
Jeg skal opfordre medlemmerne til at fremkomme med ønsker eller forslag til 
nye tiltag/emner som foreningen kan tage op. 


