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KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT 

Dato: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 10 til fredag den 5. oktober 

2018, kl. 14:30 

Sted: Røsnæs, Zleep Hotel Kalundborg 

Deltagere: Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune 

Helle Schou, Roskilde Kommune 

Roland Rasmussen, Kolding Kommune 

Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune 
Manohari Tissera, Køge Kommune  

René Nielsen, Sorø Kommune 

Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune 

Inge Gjesager, sekretær 

Anette Jensen, SAMKOM 

Afbud: Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerlands Kommune  

Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerlands Kommune 
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 

REFERAT - TORSDAG 

1. Dagsorden og referat 

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2018. 

Godkendt. 

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen 

Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde, herunder bl.a. 

• KTC – dialog omkring fremtiden…status 
Lars-Erik har talt med Jesper Willumsen, KTC. Det bliver fremover Ann Steffensen, der skal 

arbejde mest med KVF, så alt materiale vedr. temamøder eller andet, skal sendes til 

hende. as@ktc.dk. Jesper Hedegaard udarbejder de større opgaver.  
• VTT – nyt fra faggruppen 

Lars-Erik deltager i næste møde, samt i møde ved KTC. 
• Nøgletalsanalyse fra KL 

Benchmarking fælles for alle kommuner. Ens indberetning gør sammenligning lettere. 
• SAMKOM møde – 23/10 – vejregelfokus, dagsorden vedlægges 

Lars-Erik og Helle S. deltager. Evt. deltager Helle L-M også. 

Medlemsliste/nyhedslister 

3. Status for temamøder samt opdatering af årshjul 

• Status for afholdte temamøder, herunder evaluering og artikler: 

- ERFA-møde om byggemodning, 27. september 2018 (Bente og Inge) 
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Mødet blev afholdt ved Teknik og Miljø i Vejle.  
Et møde med godt indhold og mange dialoger. Besigtigelse af to udstykninger, 

Dalglimt og Haraldsvænget. 
Næste møde afholdes i Aarhus i marts måned. 

• Status for planlægning af temamøder i resten af 2018: 

- Netværksmøde om Skadestueregistreringen og Uheldsportalen, 11. oktober 2018 
Trafiksikkerhed, Hans Christian 

- Vejregler, 1. og 6. november 2018 (Anette). 
Der er endnu ikke så mange tilmeldte 

- 2-1 veje, efteråret 2018 i Middelfart? (Helle S.) 
Udsættes til foråret 2019. 

• Status for planlægning af temamøder i foråret 2019: 

- Råden over vejareal, foråret 2019? (Helle L., Roland og Inge) 
Dato ikke fastsat. 

- ERFA-møde om byggemodning, foråret 2019 (Inge) 
Afholdes i Aarhus. Dato ikke fastsat. 

- Tilsyn med anlægsarbejde, foråret 2019 (Manohari og Rene) 
Dato ikke fastsat. 

• Planer for temamøder i efteråret 2019 

 Nyt netværk om skiltning, lysreklamer mm. (Roland og Helle L-M) 

 Broer og bygværker (René har talt med Arne Henriksen) 

 Signalanlæg med ITS 

 

4. Generalforsamling og årsmøde 2019 

• Drøftelse af planer for næste årsmøde - Frederiksberg/Trafiktårnet (Manohari) 
Årsmødet afholdes i Frederiksberg Kommune den 23. maj 2019. 
Manohari har talt med en af kommunens medarbejdere, der vil udarbejde et oplæg. 

Efter generalforsamlingen vil der blive rundvisning i Trafiktårnet. 
• Budget for 2019 

Regnskab og budget udarbejdes i ”god” tid. 

 

5. Udstilling i forbindelse med Vejforum 2018 

• Plancher og materialer/quiz, vagtplan mv. 
Plancher, pastiller og krus er i orden. 
Evt. flyer/postkort med oplysning om årsmødet 2019, samt forespørgsel om nye erfa/tema 

møder. 
Anette og René deltager ikke 
Helle S. laver vagtplan. 

 

6. KVF’s hjemmeside 

Drøftelse af forskellige emner i forhold til KVF’s hjemmeside, herunder 

• Status for opdatering af hjemmeside  
Ann arbejder med opdatering, og der er til det formål taget nye foto af bestyrelsen.  
Det er ikke alle medlemmer der modtager det udsendte materiale, da det ved nogle 

kommuner bliver stoppet i spamfilteret. Helle L-M arbejder med problemet.  
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• Ann fra KTC sekretariatet deltager på Skype omkring emnet. 
Anette orienterede om webgruppen. 
Ann får retursvar fra de kommuner der ikke modtager nyhedsbreve og andet materiale. 
Medlemmer får altid tilsendt alt, ikke-medlemmer kan tilmelde sig nyhedsbreve.  
Ved til- eller framelding af en kommune, skal KTC kontaktes. Nyhedsbreve skal aktivt 

frameldes. 
Ann redigerer medlemsdatabase. 
Persondata forordning, Lars-Erik taler med Jesper W. 
Tidsskrifter, Ann kontakter Lars -Erik senere. 

 

7. Bestyrelsens fokuspunkter 2019 

• Der ønskes en drøftelse af hvilke emner bestyrelsen finder vigtige at arbejde med i 2019. 

Relevante emner som kan være med til at sætte vej- og trafikområdet mere i fokus…..  

med netværksmøder, fyraftensmøde, artikel med mere. 
Netværksmøder – skal der gøres mere, så information når længere ud? 
Nye netværk og erfaringsudveksling. 

 

8. Eventuelt, herunder næste møder 

• Behov for videomøde den 6.november 2018, kl.13-15? 

• Møder i 2019 
25.02.2019, møde i Middelfart 
08.04.2019, videomøde 
23.05.2019, årsmøde, Frederiksberg Kommune 
17.06.2019, konstituerende møde, evt. Odense 

 

KL. 15:30 TUR TIL RØSNÆS FYR MED GUIDE ELLER BYVANDRING?  

 

FREDAG 

1. Tid afsat til bestyrelsens arbejde 

Under torsdagens bestyrelsesmøde vil emner og opgaver til videre bearbejdning blive noteret.  

2. Besøg af Claus Grøngaard, Tankegang (kommer kl. 10.30) 

Præsentation af resultat af analyse med henblik på effektiv markedsføring af KVF 

Claus fortalte om en undersøgelse, han har lavet om KVF. Medlemmerne er positive over for 

foreningen, med er ikke særligt aktive -  der er plads til mere begejstring. 

Styrke og identitet skal synliggøres. 

(Se vedlagte) 
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3.  Frokost. 

4.  Opfølgende snak i bestyrelsen omkring analysen og tiltag vi vil iværksætte for    

mere synlighed. 

 En del snak om analysen, og om hvordan vi evt. kan bruge Tankegang. 
 Brainstorm om slogan. (Se vedlagte) 
 

 

        Lars-Erik Skydsbjerg / Inge Gjesager 
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