Formandens beretning maj 2017

Kære kolleger

Velkommen til generalforsamling 2017 her i Aalborg Kommune, der har
beredvilligt hjulpet og bidraget til at få årsmødet op at stå og forberedt et
spændende program.
I år er det 17. gang KVF kan afholde generalforsamling.
I KVF har vi i årets løb afholdt:

Bestyrelsesmøde i Silkeborg den 7. juni 2016
Temamøde om signalregulering den 21. juni i Kolding
2 dags arbejdsmøde 26.-27. september i Roskilde
Netværksmøde trafiksikkerhed øst for Storebælt 29. september 2016 i
Ringsted
Temamøde om modulvogntog den 24. november 2016 i Silkeborg
Temamøde om modulvogntog den 30. november 2016 i Næstved
Stand på Vejforum den 7.-8. december 2016
Teammøde om konkurrenceudsættelse den 18. januar 2017 i Glostrup AFLYST
Temamøde om konkurrenceudsættelse den 19. januar 2017 i Aarhus – AFLYST
Byen gulv – den 1. februar 2017 i Nyborg
Bestyrelsesmøde den 2. marts 2017 i Aarhus
Planlægningsmøde 30. marts 2017 i Aalborg
Videomøde den 27. april 2017 hos VD
Ud over bestyrelsens arbejde samarbejder vi med Kommunal Teknisk
Chefforening, KTC som står for sekretariatsarbejdet for KVF.

På Vejforum havde vi en stand, som vi delte med SAMKOM. Tak for til Anette
og SAMKOM
Og vi forventer også at være med på Vejforum i 2017 med en stand sammen
med SAMKOM

www.vejnettet.dk, som administreres af SAMKOM, er - vores - kommunernes
og Vejdirektoratets fælles digitale platform for vidensdeling. Den har nu
eksisterede i 4 år og er nok kommet for at blive, så jeg kan kun opfordre til, at
de der ikke allerede har et login, opretter et og dermed får muligheden for
nyde godt af de øvrige deltagere viden og erfaring – og også mulighed for selv
at bidrage med et indlæg.
Det er gratis at oprette en profil på Vejnettet.dk, og der er over 800 kolleger
tilmeldt. Alle kommuner i DK er repræsenteret.
1

Ud af de 98 kommuner der er i Danmark er de 87 kommuner medlemmer af
KVF. Herfra kan der jo kun lyde en opfordring til de sidste 11 til også at melde
sig på banen
Kontingentet for 2017 fastholdes på niveauer, som blev fastlagt på sidste års
generalforsamling og som er
Kommunestørrelse
Mindre end 25.000 borgere
25.000 til 50.000 borgere
50.000 til 100.000 borgere
over 100.000 borgere

Kontingent størrelse
1.000 kr. pr. år
2.000 kr. pr. år
3.000 kr. pr. år
4.000 kr. pr. år

KVF støtter netværk med support via KTC sekretariatet, 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.
KVF har følgende repræsentationer:

SAMKOM styregruppe – Bente Rands Mortensen
VEJFORUM repræsentantskab – Bente Rands Mortensen
KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed – Bente Rands
Mortensen
NVF, DK– Lars Erik Skydsbjerg
Dansk Vejhistorisk Selskab – Hans Leth
Vinterudvalget – Jørgen Veisig
Rådet for sikker trafik – Helle Schou
Byen gulv – Helle Schou

For mig er det altid inspirerende og hyggeligt at deltage i KVF
bestyrelsesmøder og der bliver udført et godt stykke arbejde, men ALLE er jo
meget presset på tid, og - ud over sekretariatshjælp - udføres KVFs arbejde
af bestyrelsen hvor vi alle samtidig har vores normale arbejde ude hos
kommunerne, og det giver en naturlig begrænsning i aktiviteterne
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Der skal lyde en stor tak til vores sekretær Inge som udfører et godt og
ulønnet arbejde for KVF.
Og da vi er i bestyrelsen presset på tid, så vi har også indgået en aftale med
tidligere formand for KVF, Roland nu også bidrager om frivilligt. Roland har lige
her fornylig fået sin frihed igen – efter mange års tjeneste i Kolding Kommune.
Velkommen til Roland med din nye pensionisttitel og den gode tid.
SAMKOM har også en repræsentant i bestyrelsen, det er Anette, hun er altid
klar med en hjælpende hånd for KVF, og har et solidt netværk på sin
arbejdsplads Vejdirektoratet, det har vi stor glæde af. Tak for det Anette
På KVFs hjemmeside www.kvf.dk kan du finde kalenderen, hvor man kan se
foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder.
På hjemmesiden kan du også finde diverse materialer fra temamøder.
Næste bestyrelsesmøde er den 7. juni i Middelfart (VD)
Formand Bente Rands Mortensen.
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