
KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

Dato: 25. februar 2019, kl. 10-15

Sted: Mødelokale 0.12 – Fyrretræet
Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, Middelfart

Deltagere: Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune
Helle Schou, Roskilde Kommune
René Nielsen, Sorø Kommune
Roland Rasmussen, Kolding Kommune
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
Manohari Tissera, Køge Kommune 
Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerlands Kommune 
Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerlands Kommune
Inge Gjesager, sekretær
Anette Jensen, SAMKOM

Afbud: Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerlands Kommune

REFERAT

1. Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 6. november 2018.

Godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde.

Ved styregruppemødet i KTC, blev der bla.a. talt om det uheldige i, at VEJMAN og ROSY ikke 
”taler” sammen, så vejdata i de to programmer ikke er sammenlignelige.

Der er for kort svarfrist, når ændrings af lovgivning sendes i høring.

Evaluering af sidste års Vejforum viste stor anerkendelse af foredragsholderne. Fremadrettet 
skal ske en udvikling, hvor man bl.a. skal se på placering, lidt mindre papir, mere fra 
uddannelsessteder og meget andet. Vejforums repræsentantskab består af 10-12 personer, og
en faggruppe. Der vælges ny formand hvert 3. år, og formandsposten skifter mellem 
myndigheder og transportsektor.

Vej EU, Henrik Harder, vil gerne være KVF behjælpelig med erfa-møder og netværksdannelse. 
Har stor viden om hvad der er behov for, og har også mange indlægsholdere.

Entreprenørforeningen, evt. samarbejde om netværk/erfa-møder.

Dansk Vejhistorisk Selskab afholder generalforsamling i København den 26.02.2019
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3. Markedsføring af KVF
Status for tiltag og videre planer

Der er lavet postkort med slogan. KVF – godt på vej.

Hjemmeside:

Aktiviteter, nye og afholdte samles.

Tilmelding og framelding skal stå på forsiden.

Ann taler med Anette og Helle om eventuelle mangler.

Anette laver tekst til lille folder eller et postkort. Se tekst på banner.

Roland udarbejder skrivelse til kontaktpersoner. Ann sender den ud.

Fortæl om KVF på netværksmøder. Der er en del, der ikke ved hvad KVF står for.

4. Kommende arrangementer
 Kort evaluering af udstilling i forbindelse med Vejforum 2018

Før sommerferien skal det besluttes, hvad der skal gøres for at trække flere besøgende til 
vores stand. 

 Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul

Broer og bygværker: Der er afholdt 3 møder, et på Sjælland og to i Jylland. Alle var godt 
besøgt.

Byggemodning: Der afholdes erfamøde i Aarhus 9. maj.

Tilsyn med anlægsarbejder: René og Manohari er i gang med planlægning af møde, som 
forventes afholdt i juni måned.

Råden over vejareal: Helle L kommenterer på vejnettet.dk og skriver, at KVF påtænker 
temamøde til efteråret.

2-1 veje: Helle S kontakter Gitte Merstrand.

Trafiksikkerhed: Hans Christian har meddelt, at han afholder møde om trafiksikkerhed på 
Sjælland til efteråret. Der er lidt usikkerhed om tidspunktet, da tilmelding er i marts 
måned.

Byggemodning: Ikast -Brande til efteråret.

Broer og bygværker: Det forventes at afholde 2 møder på Sjælland og 2 i Jylland.

Skiltning: Der er lavet en ny skiltebekendtgørelse, evt. erfa-møde.

2-dages møde: 23.-24. september i Års i Vesthimmerland. 

Se opdateret årshjul.

 Generalforsamling/årsmøde – dagsorden og planer for årsmøde

Tidsplan: 

 25/2 2019 – program for årsmøde endelig på plads (KVF-bestyrelsesmøde VDM)

 14/3 2019 – Indsendelse af materiale til årsmøde og generalforsamling via hjemmeside 
– 6 uger før det skal på hjemmesiden

 25/4 2019 – Varsling af generalforsamling med dagsorden – 4 uger før 
generalforsamling

 9/5 2019 – Deadline for punkter til dagsorden – 2 uger før generalforsamling

 9/5 2019 – Frist for tilmelding til årsmøde og generalforsamling – 2 uger før 
generalforsamling

 23/5 2019 – Årsmøde og generalforsamling 
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5. Hjemmeside
 Udestående i forbindelse med hjemmesiden:

 Vedtægter – godkendelse fra Lars-Erik. 

Blev underskrevet.

 Budget for 2014, 2017 og 2018 – fra Lars-Erik (Rene har meldt tilbage, at han ikke 
ligger inde med nogle budgetter overhovedet)

 Sammenlægning af ’kommende aktiviteter’ og ’afholdte aktiviteter’ – skal drøftes med 
Ann/KTC

Blev drøftet. Ann ændrer punktet.

 Sammenlægning af ’Aktiviteter’ og ’Seneste nyt’ – skal drøftes med Ann/KTC

Blev drøftet. Ann ser på det.

 Tilmeldingsmuligheder på forsiden (indmelding og tilmelding af nyhedsbrev) og hvem 
der er medlemmer af KVF (kommunerne eller kommunernes medarbejdere) – skal 
drøftes med Ann/KTC.

Alle medlemmer får tilsendt nyhedsbrev.

6. Eventuelt, herunder næste møde
Mandag den 8. april 2019, kl. 13-15 – videomøde mellem VDM, VDS og VDF

Lars-Erik Skydsbjerg / Inge Gjesager
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