REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Dato:

Tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 10 til onsdag den 4. oktober 2017, kl. 14:30

Sted:

Bedst Western, ”Kryb I Ly”, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia

Deltagere:

Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune
Helle Schou, Roskilde Kommune
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
Manohari Tissera, Køge Kommune
Anette Jensen, SAMKOM
Roland Rasmussen, Koliding Kommune
Inge Gjesager

Afbud:

Regina Steiniche, Aarhus Kommune (udmeldt af bestyrelsen)
René Nielsen, Sorø Kommune
Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune

Referent: Inge Gjesager

REFERAT
PUNKT 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE 7.06.2017
Referatet blev godkendt. Tilbagemelding, hvis der skal mere med.

PUNKT 2. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG EVT. ANDRE FRA
BESTYRELSEN
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde, herunder bl.a.
· Hørring, 6 nye håndbøger om vejsignaler og variable vejtavler
Indsigelsesfristen udløber 31.10.2017.
· Deltagelse i Transportpolitisk Netværk.
Blev drøftet. KVF tilmeldes forløbigt for et år. Prisen er 11.450,-. ekskl. moms.
Helle S. kontakter netværksgruppen og deltager som næstformand for KVF.
· Ny sekretariatschef hos KTC.
Den nye sekrtariaschef, Jesper Villumsen, deltager senere i mødet, og fortæller om sig selv
og KTC.
· Referat fra DVS-bestyrelsesmøde. 
Bente orientrede. For at gøre opmærksom på DVS (Dansk Vejhistorisk Selskab), kan der
evt. orienteres om DVS i KVS’s nyhedsbreve. Det kan måske få flere til at interessere sig
For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

·

·

for DVS. Et personligt medlemsskab koster 150 kr og for virksomheder koster det 750 kr.
Roland tager kontakt til DVS for evt. informationsmateriale til en fælles stand ved Vejform i
december.
Kommende SAMKOM-møde 25. okt.
Fælles retningslinier mellem kommuner og VD skal drøftes. Efterfølgende workshop om
emnet afholdes om eftermiddagen. Relevante medarbejdere kan deltage i mødet sammen
med de inviterede. Det skal bl.a. også drøftes, hvad kommuner har brug for i forbindelse
med trafiksikkerhed.
Bente sender materiale til Helle, Lars Erik og Rene, hvis han deltager. Bente kontakter
René.
Status for efterlysning af studerende til skrivning af artikler mv.
Det har ikke været muligt at finde en, der er interesseret i at skrive artikler. Det undersøges
om KTC kan være behjælpelig, eller om Vejnettet.dk evt kan skrive om/for KVF.

PUNKT 3. STATUS FOR TEMAMØDER SAMT OPDATERING AF ÅRSHJUL
·

Status for afholdte temamøder, herunder evaluering og artikler:
ERFA-møde om byggemodning, 20. september 2017 i Silkeborg (Bente og Inge)
Mødet var velbesøgt, og der er stor tilslutning for opfølgning med 2 møder årligt. Næste
møde holdes primo 2018.
· Status for planlægning af temamøder resten af 2017:
2-1 veje, efteråret 2017 i Kolding og Roskilde (Helle S.)
Afholdes efter sommerferien 2018.
Råden over vejareal, november 2017/januar 2018 (Helle L., Roland og Inge)
Afholdes primo 2018.
Tilsyn
Afholdelse foråret 2018
◦ Trafiksikkerhed
Afholdes den 05. oktober 2017.
Signalanlæg
Afholdes 25.01.2018 på Sjælland
◦ Erfa-møde, byggemodning
Afholdes januar/februar 2018
◦ Vejregler
Afholdes tidligt efterår 2018
Anette opdatere årshjulet.
Mulighed for en fælles kalender for arrangementer undersøges. Kan evt. vises på Vejnettet.dk

PUNKT 4. GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018
·
·

Drøftelse af næste årsmøde – Sønderborg/Esbjerg (Lars Erik?)
Årsmødet holdes den 24. maj 2018. Lars Erik arbejder med mødested.
Budget for 2018.
Udsat, da kassereren, Lars Erik, ikke deltog i mødet.

PUNKT 5. UDSTILLING I FORBINDELSE MED VEJFORUM 2017
·

Plancher og materialer/quiz, vagtplan m.m.
For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

KVF’s stand er i år placeret i velkomsthallen.
Anette har plancher.
Helle S. laver vagtplan.

PUNKT 6. KVF´S HJEMMESIDE
Drøftelse af forskellige emner I forhold til KVF’s hjemmeside, herunder
· Status for opdatering af hjemmeside.
Anette og Helle S, har lavet rettelser, som er sendt til Jesper Hedegaard, KTC.
Efterfølgende er der supplerende rettelse.
· Præsentation af hvordan nye aktiviteter og nyheder indmeldes via www.kvf.dk.
Det, der ønsket vist på hjemmesiden, lægges ind under punktet aktiviteter og derefter
under formularer. Frister m.m. for indlæg kan læses i ”Drejebog for KVF-tema møder”.

PUNKT 7. EVENTUELT, HERUNDER NÆSTE MØDE
·

·
·

Behov for videomøde den 13. november 2017?
Drøftelse af Vejforum
Generalforsamling/årsmøde
Heldagsmøde 16. januar 2018.
Rekruttering.
Roland er fortsat ansat ved Kolding og er stadigt bestyrelsesmedlem. De 2 suppleantposter
er ledige.
Bestyrelsen tilstræber, at medlemmer er geografisk fordelt.

PUNKT 8. TID AFSAT TIL BESTYRELSENS ARBEJDE (TIRSDAG/ONSDAG).
Under bestyrelsesmødet vil emner og opgaver til videre arbejde blive noteret.
Ideer og emner til drøftelse.
· Kan vi bruge VEJ-EU til noget?
· Er der behov for en folder om KVF (Forslag fra JS)
JS/Danmark laver annoncefinancierede MultiMedie bruchurer. KVF har ikke behov for en
folder af den art.
· Visioner for 2018 og frem?
· Forberede besøg af KTC’s sekretariatschef Jesper Villumsen.
· Kontakter i KTC sekretatariatet?
Jesper Hedegaard skal have tilsendt rettelser og materiale til brug ved oprettelse af indlæg
og til opdatering af hjemmesiden.
Camilla er bogholder samt løser opgaver for Jesper Hedegaard.
Line er journalist på Teknik og Miljø.
· Artikler til Teknik og Miljø.
Interview af oplægsholder, powerpoints og foto. Der kan købes hjælp fra en journalist.
Efter 01.01.2019 er Teknik og Miljø ikke længere en del af KTC.
· Hjælp til postkort.
Helle L og Roland har lavet udkast.
KTC kan trykke postkort. Prismæssigt er det underordnet om der skal trykket 250 eller
1000 stk. Jesper Villumsen underøger priser. En journalist kan evt. være behjælpelig med
den endelige udformning.
For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

·
·

·

Manohari og Stig udarbejder en liste over tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer
samt placering af afholdte årsmøder.
Jesper Villumsen er positiv for et årligt statusmøde med KTC’s sekretariat.
Der er ønske om, at Jesper Hedegaard orientere om bestyrelsens rum på hjemmesiden.
18.01.2018 holder KTC faggruppemøde med associerede grupper. Faglighed og
gennemslagskraft er på programmet.

For henvendelse eller spørgsmål til KVF - Kommunal Vejteknisk Forening henviser vi til
vores hjemmeside www.kvf.dk for nærmere information.

