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KVF BESTYRELSESMØDE  REFERAT 

Dato: 7. juni 2016 

Sted: 

 

 

 

 

Mødelokale C226, Søvej 1, Silkeborg, kl. 10.00 

Kl. 12:30 indtages frokost på Evald-Brasserie & Cafe, 
Papirfabrikken 10 (Hans Ole deltager) 

Efterfølgende mødelokale C127A, Søvej 1 kl. 13.30-15.00 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

· Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune 
· Roland Rasmussen, Kolding Kommune 
· Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune 
· Helle Schou, Roskilde Kommune 
· Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune 
· Manohari Tissera, Køge Kommune 
· Anette Jensen, SAMKOM 

 
 

• Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 
• Inge Gjesager, Skive Kommune 
• Regina Steiniche, Aarhus Kommune (barsel) 

REFERAT 
1. Dagsorden og referat 

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2016. 

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Konstituering af bestyrelsen 
I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig med kasserer og næstformand.  

Konstituering: 

Næstformand; Helle Schou, Roskilde 
Sekretær; Inge Gjesager, Skive 
Kasserer; Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder 
 

Herudover udpegning til følgende udvalg: 

· VEJFORUM repræsentantskab: Bente Rands Mortensen 
· SAMKOM styregruppe: Bente Rands Mortensen 
· KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed: Bente Rands Mortensen 
· Byens Gulv: Helle Schou 

http://www.kvf.dk/
mailto:brm@silkeborg.dk
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3. Orientering fra ny/tidligere formand og evt. andre fra bestyrelsen 
· Møde med Vej-EU. 

Aftalt de inviteres til at komme på næste bestyrelsesmøde for en dialog om, hvor vi kan 
understøtte hinanden, og sikre deltagere og give vore medlemmer mulighed for 
kompetenceudvikling i et fælles set-up eventuelt, hvor vi arrangerer i geografiske netværk 
eller tilsvarende. 

 

· Henvendelse fra KL/Københavns Kommune vedr. årlig opfølgning på undersøgelse af 
kommunernes tiltag i forbindelse med Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. 
Næstformanden og AJ følger op om vi fortsat er interessede. 

 
· Møde med KTC sekretariat v/BRM, bl.a. opdatering hjemmeside, 2 udsendelseslister mv. 

Aftalt at rettelser fremover går til Laila (ny kontaktperson udpeges af KTC). Samt se punkt 
om hjemmesiden, pkt. 6. 

 
· Møder i 2016 v/BRM,  

26.-27. september, 2 dages bestyrelsesmøde i Roskilde. Møde med Vej-EU og arbejdsmøde. 
10. november 2016, videomøde kl. 13-15. 
7.-8. december Vejforum 
 
På møde i september aftales møder for resten af foreningsåret. 

 
· Evaluering årsmøde i Køge 

Stor ros til MT for et godt program. Evalueringen af årsmødet aftaler MT med KTC om 
udsendelse af nu, ligesom MT laver lille nyhed som afrunding på det gode årsmøde med 
højeste antal deltagere til nu. 

 
Mangler en suppleant, men ser på det hen ad vejen, alternativt så må bestyrelsen forholde 
sig til, om der skal en ekstraordinær generalforsamling til. 

 
Årsmøde i 2017 eventuelt i Aalborg, da KL lige har afholdt kommunaltræf for tekniske 
område i byen. 
 

· Høringer m.m. 
Drøftelse af hvordan vi håndterer høringer og giver respons derpå. Bestyrelsen ser gerne, at 
svar på høringer lægges på hjemmesiden til orientering for alle medlemmer om, hvad som 
rør sig, og så andre også kan være ajour med, hvad der er undervejs. Undersøges om 
muligheden for det, evt. direkte. 
  

4. Budget / Regnskab 
Opfølgning på punkter fra seneste møde: 

· Personlige medlemskaber  
Der er meget få personlige medlemsskaber. Og det blev besluttet, at dem som har ydet en 
stor indsats for foreningen bliver i foreningen og ikke opkræves som personligt medlem. 
Øvrige i fald de er dobbeltmedlemmer, tegnes gennem kommunemedlemsskabet, og 
således opkræves der ikke for dem. Tages op på næste møde for information til de berørte 
og forslag til vedtægtsændringer til næste generalforsamling. 
 

· Medlemskab af NVF. 

http://www.kvf.dk/
mailto:brm@silkeborg.dk
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Bestyrelsen finder, at vi fortsat skal være medlem af 
NVF, da vi har indflydelse direkte i Forbundsstyrelsen. 

 

5. Kommende arrangementer 
· Temamøder - status for afholdte og kommende møder 

 

Netværksmøde for signalanlæg: 
21. juni 

LAR 
Afholdelse efter sommerperioden – september 

Modulvogntog 
Afholdelse i samspil med Rikke og Lars, konsulenter 

Vejregler og udbudsforskrifter 
september-oktober 

Tilsyn af anlægsopgaver 
Stig L., afventer oplægsholder 

Stiplanlægning 
Tages op i efteråret, Tønder i gang med opgaven sammen med konsulent. 

Kommunikation 
Venter til arbejdsmødet i september 

Myndidhedsbehandling og vejlove 
afventer 

Konkurrenceudsættelse 
september/oktober – Silkeborg og sjælland. 

 

Forslag til temamøder fra Vejforum, tages op i september og evt. sammen med Vej-EU også. 

Navn Forslag 

Bjarne Johnson 
Vejen 
bkj@vejen.dk 

Skybrudssikring 
Afvanding i dybdepunkter 
Afledning gennem private dræn. 

Lotte Fyhn, Hedensted Vejjura, særlig råden 

Lise Gansted Mortensen  
Ålborg 

Vejkapitalbevarelse,  
Hvordan beregnes 
Hvordan bruges politisk 

Ole Hardt  
Vejdirektoratet 

Betaler vi for meget for afvandingssystemet. 
Vælger vi de rigtige systemer 

http://www.kvf.dk/
mailto:brm@silkeborg.dk
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Erland Stubkjær Christensen  
Faurskov 

Trafik og veje for dummies. 

Anna Laurentius  
Vejdirektoratet 

Vejregler og udbudsforskrifter. 
Generel intro til Vejregler og gennemgang af 
udbudsforskrifter. 
Oplægsholdere Anna Laurentius, Bo Tarp, Jørn 
Kristensen 

Kirsten Martinussen 
Åbenrå 

Vejbelysning i forhold til private fællesveje. 
Hvad gør kommunerne i forhold til gadelys på private 
fællesveje. 
Forslag, Horten Advokater 

6. Hjemmeside 
· Status for opdatering af sider (bestyrelsen, referater, årsmøde mv.) 
· Kort over medlemskommuner – status for Rudersdal Kommune? 
· Status for kommunikationsplan, vedhæftet 

Medlemslister ligger dobbelt medlemmer og nyhedsbreve, gruppen ser på dette og forenkler 
det. 

Skabeloner tilrettes med sidetal for formandsnavn. 

Der udarbejdes nyt Kommunekort til hjemmesiden inden den 15. juni, så nye kommuner 
meldes ind nu til AJ. 

Checke op med at årsmødet flyttes som afholdt. 

Aftalt dem som holder temamøder, følger op at de flyttes fra nyhedssiden efterfølgende. 

Referater fra temamøder – ingen ansøgere til opslaget. Prøver igen ved opstart efter 
sommerferien. Ellers forslag om at søge at få oplagsholdere til at skrive artikel til KTC og Veje 
& Trafik, evt. mindre honorar derfor. 

Aftalt koncensusrettelse af ny formand på diverse steder samt ny bestyrelse. 

AJ opdaterer kommunikationsplanen 

7. Eventuelt, herunder næste møde 
Den 26.-27. september i Roskilde området. 
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