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Formandens beretning 24. maj 2018 

 

 

 

Kære kolleger 

 

 

Velkommen til Kommunal Vejteknisk Forenings årsmøde og generalforsamling 2018 her 

i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har særdeles velvilligt hjulpet med 

arrangementet, og en speciel tak til afdelingsleder Jens-Kristian Mikkelsen for det 

store arbejde med, at arrangere og planlægge dagens spændende program. 

 

Dette er Kommunal Vejteknisk Forenings 18. generalforsamling – så nu må vi være 

blevet ”myndige” 

 

Vi har i bestyrelsen i årets løb afholdt bestyrelsesmøder, videomøder samt 1 møde 

over to dage i Fredericia, hvor vi havde mulighed for at arbejde lidt dybere med 

planlægningsopgaverne. 

 

Til videomøderne stiller VD lokaler og ”isenkram” til rådighed, så vi kan sidde 3 

forskellige steder i landet – Fløng – Middelfart – Skanderborg, så sparer vi i 

bestyrelsen på transporttiden og sidder alligevel et par stykker sammen til møderne. 

Tak for det og for koordineringen af dette til Anette, der er VDs repræsentant i 

KVFs bestyrelse 

 

KVF er jo associeret KTC (Kommunal Teknisk Chefforening) og vi har en plads i  

KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed, og det er hos KTCs 

sekretariatet vi køber administrations- og regnskabsydelser. 

 

KVF har også en plads i SAMKOMs (landsdækkende samarbejdsforum mellem KTC og 

Vejdirektoratet) styregruppe og i Vejforums repræsentantskab. 
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Derudover er vi repræsenteret i Rådet for sikker trafik, i Dansk Vejteknisk Selskab, 

i NFV, DK-styrelsen og i planlægningsgruppen for Byens Gulv. 

 

Vi sidder også i Trafikpolitisk Forum, i foreløbig en prøveperiode på 1. år 

 

Igen i 2017 havde vi en stand på Vejforum sammen med SAMKOM – som altid blev den 

godt besøgt i pauserne. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi også deltager med en stand på Vejforum i december 

2018. 
 

Kommunernes og Vejdirektoratets fælles digitale platform - vejnettet.dk - har nu 

været i luften i flere år, og fra KVFs siden skal der lyden en stor opfordring til at 

benytte sig at det gode tilbud om vidensdeling og også til gerne selv bidrage med svar 

og indlæg på tværs af kommunegrænserne – til glæde for alle kollegaerne. 

  

Det er gratis at oprette en profil på Vejnettet.dk, og der er rigtig mange tilmeldt – 

men der er plads til flere. Alle landets kommuner er repræsenteret. 

  

Vi har i løbet af det sidste år afholdt erfamøder om signalanlæg og om 

Trafiksikkerhed på Sjælland. Vi har også gjort et forsøg med opstart af erfagrupper 

om trafiksikkerhed i Nord- og Midtjylland – det er dog blevet lagt på hylden igen 

grundet flere andre nye tiltag indenfor Trafiksikkerhed, bl.a. fra politikredsene.  

 

I KVF har vi også opstartet en erfagruppe om byggemodning med første møde i 

Silkeborg den 21. september 2017. Mødet bestod af både indlæg og besigtigelse. 

Den 16. april 2018 blev det andet erfa-møde holdt med indlæg fra LE34 og Århus 

Kommune. 

Begge gange med fin tilslutning og vi håber erfagruppen for byggemodning har fundet 

sit ståsted med afholdelse af 2 årlige møder. 

 

Foreningen støtter netværket/erfagrupper med support via KTC- sekretariatet , 

samt afholder mindre udgifter i forbindelse med afholdelse af møder. 

 

Er nogen interesseret i at oprette erfa-grupper, støtter vi gerne. 

 

Med hensyn til kontingent har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentet for 

2018. 
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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. 

 

Mere om dette under regnskab/budget 

 

Foreningen råder over et meget stort kartotek med mail-adresser på vejfolk i 

kommunerne – og det er glædeligt, når der meldes nyansatte kollegaer ind. 

 

For mig har det altid været rart og givende at deltage i bestyrelsens møder og der er 

blevet lavet et godt stykke arbejde, men vi er jo alle presset på tid, ud over 

sekretariatshjælp udføres foreningens arbejde jo af bestyrelsen selv, som alle 

samtidig har deres normale arbejde i forskellige kommuner, det sætter en naturlig 

begrænsning i aktiviteterne. 

 

Som noget nyt har vi nu prøvet, at hyre med en journalist til at skrive artikler fra 

erfa- og temamøderne. Så hold øje i juni nummeret af Teknik og Miljø – der er en stor 

artikel om håndtering af private byggemodninger fra sidste erfa-møde. 

 

På den måde håber vi, at blive mere synlige i KVF og bidrage til den offentlige vej-

dagsorden. 

 

Der skal også være en stor tak til vores sekretær Inge, som udfører et stort og 

ulønnet arbejde for KVF. 

 

Og som tidligere nævnt har SAMKOM 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. 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Sider

/default.aspx  

 

På foreningens hjemmeside http://kvf.dk/  kan man finde kalenderen, hvor man kan se 

foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder og materiale fra erfa- og 

temamøderne 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Sider/default.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Sider/default.aspx
http://kvf.dk/
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Jeg vil her tilslut opfordre alle til at komme med ønsker eller forslag til nye 

tiltag/emner, som ønskes at foreningen tager op. 

 

 

 

Bente Rands Mortensen 

Formand for KVF 


