Beretning Generalforsamling KVF 2020

KVF året har været præget af en tilbagevendende oprydning og ajourføring af
vores nye søgende image, som gælder om at være til for alle dem der arbejder
med vejsektoren i Kommunerne.
Det betyder, vi nu er i mål med at få ryddet op på hjemmesiden, samt også
fået linjen lagt mere fast – og ja, er opgave vi har brugt meget lang tid på.
Vi har dog også følt, at det var vigtigt at vi have et sted, hvor vi havde vores
base og derved foreningens samlede arkiv med mere…
Det har også betydet, at der er anvendt midler til dette, som gør, at vi har
arbejdet for at skabe en bedre balance i regnskabet… :-)
Dertil har vi haft megen fokus på vores medlemsskare og hvordan vi når ud til
alle… vi synes, at mange ikke får vores tilbud, da de slet ikke er registreret
som medlemmer... selvom kommunen er medlem. Og det finder vi er meget
synd, da vi jo netop søger at skabe et godt forum for alle der arbejder med
vej-sektoren, og derfor meget ledt kan finde gode kollegaer at sparre med på
sigt.
Vi søger fortsat nu, at sikrer en mere direkte adgang til alle
medlemskommuner, så vi kan sikre, at alle ansatte i hver kommune modtager
vores tilbud. Til gengæld vil vi så love, at vi ikke overmailer jer alle, men
sender mere koncentrerede mails rundt, så man også kan planlægge sig ud af
det i forhold til hvor man vil søge viden og deltagelse.
Der hvor vi er ved at søge mere hen i forhold til at sikre netværksdannelsen,
som omtalt sidste år også, er at vi meget gerne vil understøtte flere
netværksgrupper på fagspecifikke emner. Men sådan at der dannes erfagrupper, som kan mødes 2-3 gange årligt, hvor vi i opstartsfasen vil være
understøttende, men så gerne ser, at man på sigt kan lade det drive sig selv,
med mindre understøttelse
I det sidste års tid, er et netværk om bronetværket blevet godt forankret, og
vil fortsætte – men også med ændrede vilkår, da vi også i KVF skal sikre, at
der er plads til flere af sådanne gode netværk.
Udover dette har vi haft gang i fyraftensmøder og igangsætning af
byggemodningsfokusgruppen igen. Der håber vi på, at det kan udvikle sig til et
fortløbende netværk med 2-3 årlige møder 2-3 steder i landet.

Men vi vil gerne flere netværk, og vi vil også meget gerne have bistand til
disse af måske meget erfarne personer, som vil give lidt tilbage til sektoren
efter de måske har trappet ned, så de på den måde kan hjælpe os til at lave
det praktiske og sikre gode indlæg. Kan også være, man skal overveje om vi
skal inddrage eksterne endnu mere i dette arbejde, så de faktisk kan få lidt
benefit for at står for planlægningen – og vi kan stille med deltagerne. Men
vigtigt der i mine øjne, at det sker objektiv, så vidt muligt. Vi ser allerede nu,
at det kræver megen energi og ressourcer at starte netværk op, som kunne
blive lettere for os at løfte flere af, ifald der blev mulighed for at lukke flere ind
til at starte det op... så kan være debat det kommende år, om vi skal lade
andre komme med til dette arbejde for at lette det for os.
Vi vil fortsat også gerne søge at lave fyraftensmøder – men blev lidt forhindret
her i covid-19-tiden af nogle planlagte aktiviteter i foråret. Men vi følger stærkt
op i efteråret igen…
Men vi kan også se, om vi ikke kan drage nytte af dette nu, hvor vi alle har
eller fortsat sidder virtuelt hver dag – om vi kan bruge dette til noget, for at få
flere med... det kan jo lade sig gøre... så måske vi kan tilbyde både fysiske
mødesteder og også virtuelle muligheder for deltagelsen? Eller regne
Webinarer også – hvor vi kan samkoble med andre foreninger? Eller
leverandører.
Men det er fremtiden, da det vigtige for os også er, at sikre
netværksdannelsen, og sikre, at kollegaer kommunerne imellem kender
hinanden og kan spare med hinanden - også udenfor KVF og i dagligdagen.
Det er her jeg ser, at der er en mangel i sektoren i dag. Vi mangler at have
disse netværk som sikrer, at man lærer kollegaer på tværs af kommunen at
kende. Og der skal KVF fortsat virke for at skabe dette netværk.
Når vi er rundt i landet, så er vi også rundt på den måde, at vi er aktive i flere
sammenhænge indenfor vejsektoren. Og netop dette finder jeg også er vigtig
del af KVFs arbejde, at vi er med til at påvirke sektoren i en retning, som vi
finder bedst for vore medlemmer. Det sker naturligt i et tæt samspil med KTC
– da vi er samme del af sektoren, men jeg føler også, at vi det seneste år er
kommet mere ind over øvrige parter, således at vi har flere veje at tale vores
sag.
Vi skal udover at skabe netværk også tale den sag som omfatter, at vi skal
sikre vores sektor for fremtiden og den kapital, som er nødvendig for at vi kan
følge med i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden skal se meget
mere på mobilitet som disciplin og på bæredygtighed. Her er vejsektoren en af

de store syndere, som kan bidrage til en væsentlig reduktion af belastningen.
Det kan alle nok være enige om, men så snart vi er så langt, så vil der også
være rigtig mange veje til, hvordan vi kan bidrage med de udfordringer vi som
vejfolk ser på vejen derhen... for det er slet ikke så lige til. Slet ikke når
lovgivningen også spiller imod dette – bare tag øgede forventninger til elladestandere i det offentlige rum... hvor vi virkelig udfordres lige nu... og
presset bliver ikke mindre.
Der finder jeg, at det også er vigtigt, at vi som KVF har en holdning til dette og
kan italesætte de rette steder, og måske også offensivt i fremtiden. At vi mere
udadtil viser, hvad KVF står for – udover netværk – men også at vi taler for
sektorens udvikling og er dem som har fingeren helt nede på kogepladen, så
derfor vi kan se og forklare hvor udviklingens mange forskelligheder rammer
os.
Så finder, vi i det kommende år naturligvis skal arbejde med at nå mere ud til
medlemmerne – helt ud til alle mailadresser.
Og ikke mindst i det kommende år, vil vi have fokus på at være med til at
sætte dagsordenen for sektorens udvikling med de briller vi ser den igennem –
nemlig for dem som er tættest på dagligdagen og de fleste brugere på området
– så hvem skulle ellers være bedre til dette end KVF?
Jeg håber - I vil være med til at løfte KVF endnu et år – og være med til at
skabe noget nyt og synligt – så endnu flere om et år ved, hvad KVF er og hvad
vi står for og vil.
Tak for ordet.
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