KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT
Dato:

17. april 2018, kl. 13-15

Sted og deltagere:

Videomøde mellem:
Vejdirektoratet, Middelfart (VDM 0.30 – Taksen):
· Roland Rasmussen, Kolding Kommune
· Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune
Vejdirektoratet, Skanderborg (Krydsfeltet):
· Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune
· Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
· Inge Gjesager
Vejdirektoratet, Fløng (Mødelokale 9):
· Helle Schou, Roskilde Kommune
· Manohari Tissera, Køge Kommune
· René Nielsen, Sorø Kommune
· Anette Jensen, SAMKOM
Afbud:
·
·

Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
René Nielsen, Sorø Kommune

REFERAT
1. Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2018.
Begge dele blev godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde
Der var stor tilslutning til erfa-mødet om byggemodning, som blev afholdt i Silkeborg. Mødet
var blevet udsat en måned på grund af uheldige omstændigheder, hvilket KTC har beklaget.
Bente havde engageret en journalist, Gordon Vahle, til at skrive en artikel om erfa-mødet til
Teknik og Miljø. Gordon har i 14 år arbejdet som freelancejournalist for et af de større
ingeniørfirmaers vejafdeling, og kender KVF fra deltagelse i Vejforum og fra andre
arrangementer. Foruden Teknik & Miljø skriver Gordon jævnligt i Trafik & Veje for blandt andre
Vejdirektoratet og enkelte kommuner, og er derfor rimeligt godt inde i stofområdet.
Næste møde i erfa-gruppen skal afholdes i Vejle til efteråret.
Da Bente ikke deltog på seneste SAMKOM-styregruppemøde, orienterede Anette kort om
mødet.

Anette kontakter Vejnettet.dk med forslag om orientering om nye regler for servicevejvisning,
og Helle LM spørger samme sted, hvad andre gør i forbindelse med de nye vejregler.
Roland arbejder deltids ved Kolding Kommune, da hans afløser er kommet til skade.
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3. Kommende arrangementer
·

·

·

Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul
Temamødet omhandlende Råden over Vejareal er foreløbigt udsat til efteråret. Det skyldes,
at VDs juridiske rejsehold planlægger at tage emnet op på deres møder her i foråret.
Helle deltager i et møde i maj, og tager derefter stilling til, om KVF skal tage emnet op til
efteråret.
Temamøde om tilsyn med anlægsarbejder udsættes til foråret 2019.
Temamøde om vejregler. Anette har lavet en aftale med vejregelsekretariatet om, at de
gerne stiller op både i øst og i vest, og fortæller både ”gamle” og nye medarbejdere hvad
Vejregler er, hvad der er på vej og hvordan man søger oplysninger. F.eks. kan der
medbringes egen bærbar, så systemet kan afprøves. Anette laver oplæg sammen med
vejregelsekretariatet, og Gordon kan evt. lave en artikel til Teknik og Miljø.
Status for brug af Gordon/KTC til blandt andet skrivning af artikel efter ERFA-møde om
byggemodning
Se pkt. 2.
Generalforsamling/årsmøde – dagsorden og planer for årsmøde
Lars Erik sender materiale om mødet i Sønderborg til Jesper Hedegaard, så det kan blive
sendt ud og blive lagt på hjemmesiden.
Bente er på valg og modtager ikke genvalg
Manohari modtager genvalg
Helle S modtager genvalg
Der mangler suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer kontakter kommunale medarbejdere for
eventuelle bestyrelsesposter.

4. Hjemmeside
·

Status for kontakt til Jesper Villumsen KTC Sekretariatschef vedr. opdatering af
hjemmeside og herunder generelt ydelser fra Sekretariat.
Sekretariatet er flyttet til Skanderborg.
Bente sender korrespondance til webgruppen (Stig, Helle S og Anette), der sammenfatter
problemer og tager kontakt til Jesper V, KTC, for ændringer og forbedringer

5. Eventuelt, herunder næste møde
Evaluering af trafiksikkerhedsnetværket (Hans Christian)
Opstartmødet i vest foregik i Viborg, og der var forskellige opfattelser om mødets indhold og
karakter. Bente skriver til Hans Christian, at det efter evaluering på bestyrelsesmøde er sat i
bero indtil videre. På Sjælland er der lignende møder, som der er tilslutning til. Det næste
møde på Sjælland er planlagt, og efter afholdelse af dette, evalueres der.
Næste møde holdes mandag den 18. juni 2018, kl. 10:15-15 i Infoboksen, Albani Torvet 2 B,
Odense
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