
Til: 

Dansk 
Vej historisk 
Selskab 

DVSs Medlemmer 

MEDDELELSE NR. 2000 - 1 

1. Generalforsamling 

7. februar 2000 

Herved indkaldes - som anført i Meddelelse nr. 99-6, udsendt primo november 1999 - til 

ordinær generalforsamling 

tirsdag den 22. februar 2000 kl. 14.30 

Vejdirektoratet, Niels Joels Gade 13, København K. 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og god

kendelse af beretning 

./. Bestyrelsens beretning for 1999 vedlægges. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

Revideret regnskab vil blive fremlagt ved generalforsamlingen. 

4. Aktivetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse 

af kontingentsatser 

./. Der vedlægges "Forslag til DVS Medlemsarrangementer 2000-2001" sammen med 

./. "Forslag til Budget 2000 og kontingenter 2000". 
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Bestyrelsen foreslår som anført uændrede kontingentsatser for år 2000, dvs. for 

virksomheder, organisationer, institutioner m.v. 600 kr, for personlige medlemmer 

120 kr og for juniormedlemmer 60 kr. 

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er alle på valg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af arkivar Michael Hertz, civilingeniør Ivar Schacke og 

dr.phil. Per Ole Schovsbo 

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af civilingeniør Finn H emmingsen, jh v. 

museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro, docent, dr.techn. Tom Ral/is og 

civilingeniør Ernst Renstrup. 

De øvrige medlemmer af bestyrelsen, som iflg. Selskabets vedtægter ligeledes skal 

udpeges i år, er pr.d.d. ikke udpeget endnu. 

6. Valg af formand 

Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, civilingeniør Ivar Schacke, 

såfremt han er genvalgt til bestyrelsen. Ivar Schacke er villig til genvalg som formand 

for DYS i 2000. 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår valg af civilingeniør Bendt Jørgensen som revisor for Selskabet, 

idet civilingeniør Ernst Renstrup ikke ønsker genvalg til revisorposten. Bendt 

Jørgensen har erklæret sig villig til valget. 

8. Forslag fra medlemmer 

Der var pr. 15. januar 2000 ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

9. Eventuelt 



Dansk 
Vej historisk 
Selskab 

3 

2. Veje gennem årtusinder - kultur, natur og tradition 

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, altså tirsdag den 22. februar 2000 

kl. 16.00-18.00 afholdes et medlemsmøde samme sted, i Vejdirektoratet i København. 

Videnskabelig medarbejder Mogens Schou Jørgensen, Rigsantikvarens Arkæologiske 

Sekretariat, National-museet, vil holde et foredrag med titlen Veje gennem årtusinder -

kultur, natur og tradition. 

Figur 3. Vejkonstruktioner over blødbundede områder. a: grenvej, Risby, 

vikingetid c.800; b: plankevej, Speghøje mose, bronzealder c. 1300 f.Kr.; 

c: stenlagt vej, Risby, vikingetid c. I 000; d: stenlagt vej, Broskov c.300; e: 

vej dæmning, jernalder-vikingetid, Sjellebro. Tegning: Jens Kirkeby; efter 

Jørgensen 1988. 

Mogens Schou Jørgensen peger på, 

at vi ofte rundt om i landskabet ser 

udpeget "oldtidsveje" i form af 

vejanlæg og vejrester, som skal 

have været i brug siden de allertid

ligste vejforbindelser. I vore dage 

er nogle af disse "ældgamle vej

ruter" over hele Europa blevet 

udgangspunkt for rekreativ udnyt

telse under kulturhistorisk etikette. 

Foredraget tager udgangspunkt i 

arkæologiske fund af danske og 

udenlandske vej- og broanlæg fra 

oldtiden og giver med forskellige 

indfaldsvinkler eksempler på, hvad 

vejene kan fortælle om de menne

sker, der byggede dem og færdedes 

på dem - og hvor meget af vor 

opfattelse, der skyldes den fortryl

lelse og fascination, der gennem 

flere hundrede år har været ved 

gamle veje. 

Gæster er meget velkomne til medlemsmødet kl. 16.00. Gerne tilmelding til Karina 

Hansen, Vejdirektoratet. Telf 3341 3011. Fax 3332 9830 - eller e-mail: kai@vd.dk. 

Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 

c/o Vejdirektoratet 
Postboks 1569 

1020 København K 
Telt. 3393 3338 


