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KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT 

Dato: 18. juni 2018, kl. 10:15-15 

Sted: Infoboksen, Albani Torvet 2 B, Odense 

Deltagere: • Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune 

• Helle Schou, Roskilde Kommune 

• Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 

• Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune 

• Manohari Tissera, Køge Kommune 

• René Nielsen, Sorø Kommune 
• Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerlands Kommune 

• Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune 
• Inge Gjesager 

• Anette Jensen, SAMKOM 

Afbud: • Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerlands Kommune 

• Roland Rasmussen, Kolding Kommune  

REFERAT 

1. Velkommen og kort præsentation 

Herunder opdatering til hjemmesiden, arbejdsområder, billeder med mere. 
Efter velkomst fra Lars-Erik, var der en kort præsentation af de tilstedeværende. Desværre blev 

Rasmus forhindret i at komme, da han sad fast i en timelang kø på motorvejen.                      

De nyvalgte i bestyrelsen, sender foto og kort beskrivelse af arbejdsområder til Anette, som 

sender det samlet til KTC, så det kan komme på hjemmesiden, der så kan blive opdateret. 
 

2. Dagsorden og referat 

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2018. 

Begge dele blev godkendt. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

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

Herunder også gennemgang af øvrige poster vi er repræsenteret i. 

 

Helle S fortsætter som næstformand og René blev valgt til kasserer.                                    

Lars Erik deltager i SAMKOM-styregruppemøde, KTC og i Vejforums repræsentantskab. 

4. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen 

Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde. 

I forbindelse med de nye regler for servicevejvisning, tager VD de eksisterende skilte ned. Hvis 

kommunerne fortsat ønsker skiltene opsat, kan de sættes op igen – mod betaling.                     
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Lars-Erik og Jesper Villumsen, KTC, har aftalt møde, hvor der bl.a. skal drøftes hjemmeside, 

økonomi og det fremtidige samarbejde.                                                                                      

KL har rejst krav om 780 million kr. til fordeling mellem kommunerne, DUT-midler (Det 

Udvidede Totalbalanceprincip), i forbindelse med den nye vejlov.                                                                                                        

Samgravningsmodul testes i København den 19. juni. Det er et system, der skal afhjælpe 

fremadrettet samgravning og koordinering.                                                            

Transportministeriet har godkendt brugen af hurtige el-cykler. De må køre 45km/t, og skal køre 

på cykelstien.                                                                                                                            

Anette spurgte til kommunernes brug af fagblade og der var bred enighed om, at hvis 

målgruppen er kommunale medarbejdere, bør kommunikationen ske gennem Trafik og Veje. 

Signalnetværksmøde på Sjælland er aflyst. Der var for få tilmeldte. (Det er anden gang et møde 

bliver aflyst, og der skal derfor afregnes med de involverede. Hvis der afholdes andet møde i 

efteråret, gives der 40% i afslag) 

5. Temaemner med KVF interesse 

• Drøftelse af KVF´s rolle i forhold til at tilkendegive holdninger på det vej- og trafiktekniske 

område. P.t. mulige emner; 

a) Nye vilkår for VD´s håndtering af servicevejvisning (udgifter til erhverv og Kommuner)  
          Udfordringer ved ændret lovgivning. 

b) Ny lov for el-cykler på 45 km/t på cykelstier (udgifter til sikring, skader med mere for 

Kommunerne) 
          Bredde på cykelstier, ramper og generelle udgifter. Helle S laver et oplæg. 

c) Ledninger og gæsteprincipper. Ved omlægning eller flytning af ledninger skal principper 

præciseres, bl.a. i forhold til træer m.m. 
d) Særtransporter. Der kommer mange store særtransporter, som ikke kan køre på 

motorvejene, da broerne ikke alle er høje nok. En nuværende rute ad andre veje fra Aarhus 

og sydpå nedlægges. Helle LM undersøger. 
  

6. Kommende arrangementer 

• Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul 
Vejregler – gerne eksempler til øvelser. Hvad er kommunernes forventninger.  
Emner for nye temamøder diskuteres på 2-dages mødet i oktober. 

• Udstilling i forbindelse med Vejforum 2018 
KVF har fået tildelt en stand, og da der blev købt godt ind sidste år, er der både termokrus 

og lakridser til i år. 
• Status for snak med Hans Christian vedr. trafiksikkerhedsnetværket  

Helle S deltager i mødet. 

• Opdatering af årshjulet.  
 Anette opdaterer. 
Næste årsmøde afholdes 23. maj 2019, og programmet skal fastlægges, så det kan 

præsenteres til Vejforum. Manohari kontakter Københavns Kommune, for afholdelse der. 

(Alternativt Frederiksberg Kommune, Helle S) Anette kontakter Trafiktårnet for et besøg der. 
 

7. Hjemmeside 

 Status for kontakt til Jesper Villumsen, KTC Sekretariatschef vedr. hjemmeside. 
Der mangler en del opdateringer – Helle S har bedt om tidsoversigt.                                                     

KTC er flyttet til Skanderborg og har fået nyt personale. Helle S sender mailkorrespondance  
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til Lars-Erik, der på mødet med Jesper Villumsen undersøger, hvem de forskellige 

opdateringer, informationer til hjemmesiden og andet skal sendes til. 
 

8. Eventuelt, herunder næste møde 

Ajourføring af adresseliste, samt liste over kommunernes kontaktpersoner. Inge.                      

Bedre synlighed. Manohari taler med ”Tankegang”                                                                      

2-dages møde afholdes den 4.-5. oktober i Sorø. René planlægger.                                  

Videomøde holdes den 6. november. 

 

Lars Erik Skydsbjerg / Inge Gjesager 
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