KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT
Dato:

16. januar 2018, kl. 10-15

Sted:

Mødelokale 0.12 – Fyrretræet
Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, Middelfart

Deltagere:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune
Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
Manohari Tissera, Køge Kommune
René Hansen, Sorø Kommune
Inge Gjesager
Anette Jensen, SAMKOM

Afbud

•
•

Roland Rasmussen, Kolding Kommune
Helle Schou, Roskilde Kommune

REFERAT
1. Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2017.
Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde.
I følge en lovændring i loven om ledningsregistrering, LER, skal alle ledninger og kabler, både
offentlige og private, være registreret inden 2022.
Den 21.11.2017 var Bente til møde i KTC faggruppen. Her blev der blandt andet drøftet, hvem
der skal være repræsenteret, og hvordan medlemmerne til vejregelgrupperne skal udpeges.
Desuden blev økonomien drøftet og hvordan reglerne udarbejdes, så de kan være til gavn for
både stat og kommuner.
Den 08.02.2018 skal der holdes evalueringsmøde om Vejforum 2017. Der skal vælges ny
næstformand, hvilket blev drøftet, og hvordan skal Vejforum udvikle sig?
Dansk Vejhistorisk Selskab, Bente spørger Roland, om han vil repræsentere KVF.
Listen over de steder, hvor KVF er repræsenteres opdateres, og den sendes til Jesper
Hedegaard, KTC.
Bente har fået en henvendelse om, hvordan man skal melde sig til et arrangement. Dette kan
evt. beskrives på hjemmesidens forside.

3. Kommende arrangementer
• Kort evaluering af udstilling i forbindelse med Vejforum 2017 (krus, pastiller?)

•

Placeringen ved siden af SAMKOM og DVS var god. Der er thermokrus nok til næste år,
men der skal bestilles nye pastiller/lakridser. Der tages lakrids med til alle erfa- og
netværksmøder.
Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul
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22.01.2018, Trafiksikkerhed. Hans Chr. Jørgensen, der
står for mødet, inviteres til et bestyrelsesmøde.

•

•
•

25.01.2018, Signaler. Der er foreløbigt 11 tilmeldte. En reminder sendes ud.
01.03.2018. Byggemodning. En landinspektør fra LE 34 samt medarbejdere fra Aarhus
Kommune deltager og orientere om deres erfaringer. Information om mødet lægges på
hjemmesiden snarest.
8. og 15.03.2018, Råden over vejareal. Der mangler tilsagn fra en indlægsholder,
information om mødet lægges på hjemmesiden snarest.
April, Tilsyn.
Information om LER lægges på hjemmesiden. Bente taler med Line Unold om indhold.
Øvrige poster i årshjulet blev drøftet, og årshjulet blev opdateret.
Generalforsamling/årsmøde – dagsorden og planer for årsmøde
Lars Erik arbejder videre, og udarbejder et program sammen med medarbejdere fra
Sønderborg. Lars Erik sætter en annonce i Teknik og Miljø/Veje og Trafik samt på
hjemmesiden.
Status for Bentes kontakt til redaktør Line Unold/KTC med materiale fra byggemodnings
ERFAmøde mhp. skrivning af artikel.
Line deltager i erfamødet den 01.03.2018, og skriver en artikel til bladet.
Opfølgning på drøftelser fra seneste bestyrelsesmøde: Skal heldagsmøder være gratis? Kan
byggemodnings ERFA møder evt. lægges ud til et firma? Skal der være brugerbetaling?
Evt. nye netværk vedr. drift og gadelys?
Et heldagsmøde koster 500 kr, og et halvdagsmøde er gratis. Har man en praktisk
funktion, f.eks. skrivning af artikel, er deltagelse gratis.

4. Hjemmeside
• Opfølgning på hjemmesidegruppens møde med Jesper/KTC den 16. november 2017.

•
•

Gruppen havde et godt møde med Jesper Hedegaard. Jesper har meget travlt, så derfor
kontakter Bente Jesper V., for at prøve at få Jesper H. frigivet til at opprioritere KVF’s
hjemmeide.
Status for opdateringer (bestyrelsen, referater, årsmøde mv.)
Blev drøftet.
Timesatser i KTC sekretariatet.
Bestyrelsen har fået priser fra KTC, men vil gerne have dem uddybet.

5. Eventuelt, herunder næste møde
Tirsdag den 17. april 2018, kl. 13-15 – videomøde mellem lokalerne i VD-Middelfart, VDSkanderborg og VD-Fløng
Bente Rands Mortensen / Inge Gjesager

.
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