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TIL MEDLEMMERNE AF DANSK VEJHISTORISK SELSKAB
Meddelelse nr. 1-88.

Indkaldelse til ordinær qeneralforsamlinq.
Torsdag den 25. februar 1988 kl. 15.oo i
Vejdirektoratet, Havnegade 27, København K.
Dagsorden i henhold til lovene.
Medlemmernes opmærksomhed henledes på, at der - jf. foreningsmeddelelse af
1987.07.27 - er nedsat en foreløbig bestyrelse for "Dansk Vejmuseum", og at
DVS' forhold til "Dansk Vejmuseum" forventes at blive et centralt emne på
generalforsamlingen.
I forbindelse med generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med foredrag om
"Lokalisering af gamle veje" ved cand.jur. Mogens Skjøth, Arhus.
Forriqe arranqement.
Et par og tyve medlemmer deltog i mødet den 7. oktober 1987 i Vejdirektoratets
kantine, Havnegade 27, København K., hvor Morten Ludvigsen talte om "Flugten
til Varennes den 21. juni 1791".
Foredraget var særdeles underholdende og sagligt, men langt fra så tørt, som
titlen kunne antyde. Det blev rost særdeles meget af tilhørerne inkl. de
tilst.edeværende historikere. Desværre er det ikke egnet for referering, men
det kan måske blive gentaget, eventuelt i samarbejde med en anden forening.
Uddraq af foreninqsmeddelelse af 1987.07.27.
"DVS har på et bestyrelsesmøde den 26. maj 1987 behandlet spørgsmålet om
placeringsmulighederne for et dansk vejmuseum.
6 muligheder er blevet undersøgt af et udvalg og vurderet ud fra adskillige
kriterier.
DVS' bestyrelse var på det foreliggende grundlag enige om, at museumssagen
vil være bedst tjent med:
at der nedsættes en foreløbig bestyrelse for "DANSK VEJMUSEUM" med det
formål at få etableret vedtægter og styrende organer for en selvejende
institution "DANSK VEJMUSEUM"
at den foreløbige bestyrelse indledningsvis undersøger, om der kan skaffes tilfredsstillende betingelser for etablering af "DANSK VEJMUSEUM" i
Billund, hvor der arbejdes med etablering af et flyvemuseum, og hvor
der også er planer om et veteranbilmuseum.

Det er fortsat DVS' formål "at fungere som støtteselskab ved oprettelse og
drift af et vejhistorisk museum", men ansvaret for oprettelsen af "DANSK
VEJMUSEUM" ligger nu hos den foreløbige bestyrelse for "DANSK VEJMUSEUM",
der sammensættes af følgende 5 personer:
Ingeniørdocent Morten Ludvigsen
Vejdirektør Per Milner
Overingeniør Finn Hemmingsen
Cand.jur. Torben Topsøe-Jensen
Direktør Jørgen la Cour

(DVS)
(Vejdirektoratet)
(Amtskommunerne)
(Historikerne)
(Erhvervene).

Forud for bestyrelsesmødet den 26. maj havde FATCH meddelt, at overingeniør
Finn Hemmingsen, Københavns Amtskommune, var udpeget til at repræsentere
FATCH i DVS' bestyrelse i stedet for amtsvejinspektør K.I. Poulsen, der ønskede at fratræde".
Civiling . Niels 0.H. Arkil er senere indtrådt i den foreløbige bestyrelse.
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