
KVF BESTYRELSESMØDE  REFERAT

Dato: 8. april 2019, kl. 13-15

Sted og deltagere: Videomøde mellem:

Vejdirektoratet, Middelfart (Pagoden):

 Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune
 Roland Rasmussen, Kolding Kommune
 Stig Haumann Langsager, Odense Kommune

Vejdirektoratet, Skanderborg (Krumtappen):

 Helle Lunding-Møller, Ikast-Brande Kommune
 Inge Gjesager
 Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerland Kommune (Afbud)
 Mette Kromann Mandrup, Vesthimmerland Kommune (Afbud)

Vejdirektoratet, Fløng (Mødelokale 9):

 Helle Schou, Roskilde Kommune (Afbud)
 Manohari Tissera, Køge Kommune
 René Nielsen, Sorø Kommune
 Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune (Afbud)
 Anette Jensen, SAMKOM

REFERAT

1. Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2019.
Godkendt.

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen
Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde
Ved SAMKOM styregruppemødet, blev der bla.a. talt om:
Politiet, KTC, VD: Det blev drøftet om politiet skal blive ved med at behandle/kontrollere 
trafiktekniske forhold.
VD: Stor infrastrukturpakke.
KL: Har arbejdet med overordnede nøgletal, så de kan blive sammenlignelige i en database. 
18 kommuner har deltaget.
VEJMAN og ROSY, har forskellige parametre. Man ser f.eks. på skaderne på forskellige måder, 
og det er ikke muligt, at skifte ukritisk mellem systemerne. Det giver en stor udfordring for de 
personer, der arbejder med systemerne. Der gøres en indsats  for at løse problemet, og for at 
få en overordnet og ensartet standart, så der i lighed med brosystemerne, bliver udført 
eftersyn på samme måde.
Godstransport: Vægt på lastbiler bliver større og større, og selv om bilerne får flere aksler og 
dæk, giver det større belastning på vejene. 
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Broer: Det er politisk besluttet, at frihøjden skal være min. 4,50 på statsveje. Der er ikke altid 
nok, og det bevirker, at en del tunge køretøjer sendes ud på kommuneveje. Der er ikke 
overblik over frihøjden er på de kommunale broer, og en fælles database er ønskelig. 
Brosystemet kan vise hvad broerne kan bære og hvor høje de er. Et kort med tungtvognsnet 
skal opdateres. 
VD: Har været i gang med handlingsplaner for næste år. Strategiske emner som bl.a. cykling, 
fremkommelighed, vintertjeneste og jura.
NVF: Danmark skal være formand fra 2020 til 2024. Udvalgenes opgaver skal defineres og 
være klar ved overtagelse af formandskabet.
Vejforum: Skal det stadigt afholdes i Nyborg eller skal man finde et andet sted? Foreløbigt 
arbejdes der med tre 3 andre steder. Spændende. KVF er blevet tilbudt placering af stand som
sidste år  -  men vi vil gerne have en stand, men et andet sted.

3. Markedsføring af KVF
Status for tiltag og videre planer
Roland har forfattet mails til to målgrupper. En mail til de personer, som vi mener er 
kontaktpersoner, denne mail indeholder en mail til kontaktpersonens kolleger. En anden mail 
sendes til en person i de kommuner, der ikke har kontaktperson. Disse mails skal sendes ud  
før årsmødet.
Jesper Willumsen laver regnskabet og sender til René.

4. Kommende arrangementer
 Generalforsamling/årsmøde – status for dagen 

Frederiksberg Kommune og trafiktårnet. Indbydelse er sendt ud, og bus til besigtigelse er 
bestilt.
Lars-Erik kontakter Jesper Willumsen, for at få erindring om årsmødet sendt ud og for at få
det lagt på hjemmesiden. 
Vin købes til indlægsholdere.
Dagsorden sendes til Jesper Willumsen. 
Lars-Erik tager kontakt til nogle jyske kommuner for eventuelle medlemmer af 
bestyrelse/suppleanter, samt til Fredericia om årsmøde i 2020. 

 Temamøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul
Se årshjul.
Lars-Erik kontakter Jesper Willumsen, for at få erindring om erfamøde om byggemodning 
sendt ud i nyhedsbrev, og for at få erindring lagt på hjemmesiden. 
Gerne/helst temamøder i både øst- og vestdanmark.
Trafiksikkerhedsmøde på Sjælland.
Broer og bygværker. De næste 3 er fastsat. Der sendes både kalenderinvitation, så det lagt
ind i outlook med det samme, og alm. invitation med tilmelding på hjemmesiden. Ved det 
sidste skal der kontaktes via en mail.
Der kører to forskellige netværksmøder om broer og bygværker. KVF’s møder dækker 
lokale områder, og VD’s dækker større områder.
Systemet prøves ved andre netværks-/erfamøder.

5. Hjemmeside
 Status for opdateringer på forside.

Datoer.
Da Ann er sygemeldt, tages emnet op senere.
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6. Eventuelt, herunder næste møde
Mandag den 17. juni 2019, kl. 10:15-15 i Odense. 

Forslag til kommende emne. 
Da der af og til er møder i forskellige regi, der falder sammen, vil det være ønskeligt, med en 
kalender, hvor alle aktører kan lægge møder ind. Evt. kan vejnettet.dk benyttes. Der kommer 
snarest en kalender, hvor VD’s samt KVF’ s aktiviteter bliver lagt ind.

Lars-Erik Skydstrup / Inge Gjesager
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