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KVF BESTYRELSESMØDE  

REFERAT 

Dato: 18. november2019, kl. 13-15 

Sted og deltagere: Videomøde mellem: 

Vejdirektoratet, Middelfart (Pagoden): 

• Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (deltog på telefon 

• Roland Rasmussen, Kolding Kommune 

• Anne Bjorholm, Haderslev 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: • Stig Haumann Langsager, Odense Kommune 

• Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerland Kommune 

 

 

REFERAT 

1. Dagsorden og referat 

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 23.-24. september 2019 

Godkendt 

2. Orientering fra formanden og evt. andre fra bestyrelsen 

Kort orientering om nyt siden seneste bestyrelsesmøde 

Formanden orienterede om bemandingen i KL på vejområdet, samt sidste møde i KTC. 

Opfølgning på opgaven vedr. ansatte vejfolk som ikke er tilmeldt materiale fra KVF. 

KTC Anne arbejder på det, status oplyses på næste møde. 

3. Samarbejde med VEJ-EU 

• Status for dialog med VEJ-EU, Lars-Erik har haft en positiv dialog med VEJ-EU. 

Formanden har aftalt møde med dem under Vejforum. 

Drøftelse af samarbejde med Vej-EU/ dannelse af Erfagrupper/ netværksdannelse, 

temamøder. 

4. Markedsføring af KVF 

• Status for diverse markedsføringstiltag – artikel og flyer 

Artiklen er sendt bringes muligvis første efter Vejforum. 

Flyers er bestilt 

5. Kommende arrangementer 

• Tema- og netværksmøder - status for afholdte og kommende møder jf. vedlagte årshjul 

• Udstilling Vejforum 2019 – status for plancher, konkurrence og merchandise mv. 

http://www.kvf.dk/
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Tombolahjulet, der udloddes 20 gavekort a brunch for 

to personer 

Der er købt muleposer, postkort og chokolade 

Manohari laver en liste over de kommuner som ikke er med i foreningen (til hjælp når der 

spørges) 

Helle laver vagtplan, vi forsøger at spise frokost sammen første dag, i sidelokalet til 

venstre. Anette og Rene deltager ikke. 

Elvin medbringer krus. 

Roland medbringer PC, finder et cafebord, medbringer Roll ups. 

Anette sender plan over vores placering. 

 

6. Generalforsamling/årsmøde – planer for årsmøde 
Årsmødet er i Middelfart som udgangspunkt inviteres på Bridgewarking ca. 2 timer og besøg i 

ankerblokken på den nye Lillebæltsbro. 

Roland koordinerer med Lars Erik. 

 

7. Hjemmeside 

• Kort status for opdatering af hjemmeside. 

 

8. Eventuelt, herunder næste møde 

Torsdag den 27. februar 2020, kl. 10-15 i Korsør. 

Fællesmøde med Dansk Vejhistorisk Selskab 
Roland undersøger mulighederne for temamøder, hvor det er det historiske selskab der levere 

materialet, men vi er med og deltager i afholdelse af udgifterne. 

Der arbejdes videre med ideen. 

 

 

http://www.kvf.dk/

