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KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT 

Dato: 6. november 2018, kl. 13-15 

Sted og deltagere: Videomøde mellem: 

Vejdirektoratet, Middelfart (Taksen): 

• Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune 

• Roland Rasmussen, Kolding Kommune 

• Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 

Vejdirektoratet, Skanderborg (Krydsfeltet): 

• Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune 

• Inge Gjesager 

• Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerland Kommune 

Vejdirektoratet, Fløng (Mødelokale 9): 

• Helle Schou, Roskilde Kommune 

• Manohari Tissera, Køge Kommune 

• René Nielsen, Sorø Kommune 

• Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune 

• Anette Jensen, SAMKOM 

Afbud: Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerland Kommune 

  

REFERAT 

1. Dagsorden og referat 

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 4.-5. oktober 2018. 
Begge dele blev godkendt. 

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen 

Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde. 

Lars-Erik har deltaget i Samkom styregruppemøde, hvor nedennævnte emner var på 

dagsordenen. 
OTMAN: en slags overbygning på Vejman og Rosy, der giver mulighed for at producere egen 

trafikinformation og melde om kommunale vejarbejder med gene for trafikafviklingen. Det er 

mest udbredt i Øst- og Sønderjylland samt nogle steder på Sjælland, men af for at opnå bedst 

mulig information, er det ønskeligt, at mange flere kommuner tilslutter sig. (Se Anettes mail 

fra 07.11.2018.)  
Lysreklamer: VD har arbejdet på et hjælpeværktøj i forbindelse med lysreklamer, og har bl.a. 

lavet en tjekliste om, hvor det er hensigtsmæssigt at give tilladelse til opstilling. Det er en  
 

udfordring for kommunerne, og der vil blive orienteret om det på Vejforum. 
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Vejregler: Lars-Erik og Helle S. har deltaget i workshop om 

prioritering af vejregelarbejdet. Vejregler bliver prioriteret højt, og alle vejregelgrupper deltog. 

Nogle dækkede ret bredt, og det var ikke kun for store byer. KTC og KVF bliver inddraget i 

VD’s arbejde om reglerne. 
NVF: i 2020-2024 overtager Danmark formandsposten, med Niels Holmbo som formand. Der 

er både en national gruppe og en nordisk gruppe, og der lægges op til mere styrede grupper, 

hvor alle kommuner kan være med. Det skal være praktisk orienteret – hvordan udfører man 

opgaverne i de andre nordisk lande? Den 4-årige formandsperiode afsluttes med en 3-dages 

konference, som i følge Stig er interessant at deltage i. Svenskerne afslutter deres periode 

med en konference i Malmø i juni 2020. 
KTC: nogle kommuner ser meget på medarbejdernes tid i forbindelse med arbejdet med 

netværker. Evt. kan KTC og KVF samarbejde om erfa/netværksmøder. 
VEJ-EU: Henrik Harder er interesseret i at høre om de forskellige netværk, og kan evt. hjælpe 

med midler. 

3. Markedsføring af KVF 

Drøftelse af videre tiltag sammen med Tankegang 
Claus fra Tankegang har set på de slogans vi skrev ned på sidste møde. Efter en livlig 

diskussion enedes vi om, at der efter logo’et skal stå ”godt på vej”.  
Lars-Erik informerer Claus. 

4. Kommende arrangementer 

• Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul 
Møder om vejregler blev aflyst på grund af for få tilmeldte. 
Hans Christian Sørensen har sendt indbydelse ud vedr. netværksmøder om veje og trafik i 

de nord- og midtjyske kommuner. Mødet afholdes i Randers den 15. november, og derefter 

tages der stilling til evt. fortsættelse. 
Den 29. november afholdes møde i Sorø, for at se om der er interesse for at opstarte en 

lokal erfa/netværksgruppe for Broer og bygværker. Det er planlagt at holde et lignende 

møde i Jylland til foråret. Møderne afholdes i samarbejde med Arne Henriksen, tidligere VD. 
Se årshjulet som Anette har sendt 07.11.2018. 

• Udstilling i forbindelse med Vejforum 2018 – status for udstilling, postkort mv. 
Krus og pastiller er klar. 
Roll ups er genbrug. Anette har kontakt til leverandøren, hvis der er ændringer. 
Der bestilles postkort. På den ene side skal der være logo og ”godt på vej”, og på den 

anden side skal der være oplysninger om årsmødet og de efterfølgende besigtigelser. 
Anette og Rene deltager ikke i år, Inge deltager onsdag. Helle S laver bemandingsplan til 

standen. 
• Generalforsamling/årsmøde – dagsorden og planer for årsmøde  

Manohari har kontakt til Frederiksberg kommune - ”det køre på skinner”. 
Besøg i trafiktårnet. 
Se tidsplan for årsmøde som Anette har sendt 07.11.2018. 

5. Hjemmeside 

• Kort status for opdatering af hjemmeside 
Anette ser på, hvad der mangler, og sender besked til Ann i KTC-sekretariatet 
Kommende og afholdte aktiviteter samles til et punkt. 
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Hvis der bliver taget referat fra et tema- eller 

netværksmøde, sender arrangøren det til KTC, sammen med evt. andet materiale fra 

mødet. 
Referater fra bestyrelsesmøder. Efter udsendelse af referat er der 14 dage til eventuelle 

rettelser fra bestyrelsesmedlemmer, derefter sender Inge referatet til KTC, så det kan 

komme på hjemmesiden. 
Se beskrivelse af arbejdsgang i Anettes mail fra den 7.11.2018. 

6. Eventuelt, herunder næste møde 

En del bestyrelsesmedlemmer får Trafik & Veje samt Teknik & Miljø på kontoret, de øvrige kan 

få de ønskede tidsskrifter sendt hjem. 

 

Næste møde afholdes mandag den 25. februar 2019, kl. 10-15 i Vejdirektoratet, Middelfart 

 

 

Lars-Erik Skydsbjerg / Inge Gjesager 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


