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KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT 

Dato: 27. november 2020, kl. 11:00 – 13:00 

Sted: Digitalt møde via Teams 

Deltagere:  Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune 
 Manohari Tissera, Køge Kommune 
 René Nielsen, Sorø Kommune 
 Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune 
 Anne Bjorholm, Haderslev Kommune 
 Stig Langsager, Odense Kommune (delvis) 
 Anette Jensen, SAMKOM 

Afbud:  Helle Schou, Roskilde Kommune 
 Roland Rasmussen, Kolding Kommune 

DAGSORDEN 

1. Dagsorden og referat 
Godkendelse af dagsorden og referat fra generalforsamlingen den 28. maj 2020. 

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Konstituering af bestyrelsen 
I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig med kasserer og næstformand. 
Herunder også gennemgang af øvrige poster KVF er repræsenteret i. 

Rene blev genvalgt som kasserer og Helle som næstformand. 

Bestyrelsen mangler to suppleanter samt en revisor, da revisorsuppleanten ikke ønsker at 
indtræde som revisor. Bestyrelsen overvejer kandidater indtil næste bestyrelsesmøde. 

Alle øvrige poster i fora, hvor KVF er repræsenteret, er besat. 

3. Evaluering af generalforsamlingen 
På grund af Covid-19 blev generalforsamlingen afviklet digitalt. Bestyrelsen håber, at 
generalforsamling og årsmøde i 2021 kan afholdes med fysisk fremmøde.  

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

En del møder i de fora, hvor Lars-Erik repræsenterer KVF, er blevet aflyst eller udskudt: 

 SAMKOM styregruppemøde, som var planlagt digitalt, blev aflyst pga. mange afbud.  
 Mødet omkring vejregelprioritering blev afholdt som en kort høring. 
 Der er afholdt virtuelt møde i NVF, hvor Danmark har formandskabet og skal stå for den 

nordiske vejkonference Via Nordica i 2024.  
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 KTCs faggruppe har afholdt virtuelt møde, hvor der særligt var fokus på ladestandere til 

elbiler. Bilkommissionen forventes af komme med udspil i december.  
 Vejforum er aflyst i 2020 pga. de mange restriktioner og webinar er ikke vurderet egnet. 

Vejforum forventes at vende stærkt tilbage i 2021. 

5. Mulige aktiviteter i Covid-19 tiderne??  
Det er svært med fysiske netværk og temamøder under Corona. Det skal derfor overvejes om 
der er nogle alternativer, f.eks. virtuelle faglige eller opmuntrende oplæg for medlemmerne.  

Lars-Erik kontakter VEJ-EU for at høre, om de har nogle forslag. 

6. Møderække for Bestyrelsen 

Møde igen januar – samt seminar, når vi tror på dets mulighed 

Der blev vedtaget følgende foreløbige møderække i 2021: 

 Digitalt bestyrelsesmøde fredag den 29/1 2021 kl. 11-13 
 2-dages bestyrelsesmøde den 22.-23. marts 2021 (hvis muligt – der bookes først sted, når 

der er mere klarhed over situationen) 
 Generalforsamling og årsmøde den 20. maj 2021 

7. Kommende arrangementer 

 Temamøder – status for afholdte og kommende møder  
Det planlagte temamøde om byggemodning i efteråret 2020 er udskudt. Temamødet er klar til 
afholdelse, når det bliver muligt. 

På bestyrelsesmøde i januar 2021 vil det blive besluttet, om der skal planlægges temamøder i 
foråret 2021. 

8. Hjemmeside 
 Status for opdateringer – kører det? 

Lars-Erik sender referatet fra bestyrelsesmødet den 27/2-2020 til Ann/KTC. 

9. Eventuelt, herunder næste møde 
Manohari tjekker udløbsdato for de brunchgavekort, der var tiltænkt Vejforum 2020. 

Rene indkalder Jesper Villumsen (KTC) og Lars-Erik til snak om placering af KVFs midler. 

Anne fortalte, at aflysningsmail i forbindelse med temamødet om byggemodning endte i 
deltagernes spamfilter. Lars-Erik drøfter problemet med KTC-sekretariatet. 

 

 

  


