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MEDDELELSE nr. 4-89
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til
MEDLEMMERNE af DVS.

1. Norden og Europa - i vejhistorisk sanunenhæng.
På Nordisk Vejteknisk Forbunds 15. kongres i København den 13~16.
juni 1988 "VEJE TIL FREMTIDEN" holdt DVS' formand ingeniørdocent,
civilingeniør Morten Ludvigsen

indledningsforedrage t med titlen
"Norden og Europa - i vejhistorisk sanunenhæng".
Et egentligt manuskript hertil foreligger ikke, men et fyldigt referat findes i kongressens dokumentations rapport, hvis referat
hermed fremsendes.

2. Ekskursioner.
De to ekskursioner, der har haft Nordtyskland som mål, har kunnet
gennemføres med så mange deltagere, at selskabets Økonomi ikke er
blevet hårdt belastet af arrangementerne .
Det har desværre ikke været tilfældet med den ekskursion, 9er var
planlagt til Sydsjælland og Stevns søndag d. 28 . maj i år, og turen
måtte derfor aflyses.
Der blev heller ikke vist større interesse
for den påtænkte hærvejstur, som ligeledes blev aflyst •
Det er ret ressourcekrævende at planlægge sådanne ekskur·sioner, ·-og

.

hvis der generelt ikke er større interesse for sådanne arrangementer, bør det drøftes i bestyrelsen og evt. på generalforsamlingen,
om der kan skabes den nødvendige interesse eller om man skal indstille arbejdet med disse arrangementer.

3. Konkurrencen.
I bilag til meddelelse nr. 2-89 beskrives en konkurrence om, hvem
der kan skaffe flest nye medlenuner til DVS i 1989.
Opmærksomheden henledes på, at der er tre præmier, at konkurrencen
slutter den 31/12/89, og at der endnu kun er to deltagere.

4. Næste arrangement.
På et møde i Dansk Ingeniørforening, V.Farimagsgade 29-31, Kbhv.v
torsdag den 24. oktober 1989 kl. 20° 0
taler folketingskonsulent dr. phil. Kristian Hvidt om
selsregler og deres oprindelse.
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Gæster er velkomne, så benyt lejligheden til at introducere venner
og bekendte for DVS. Flere oplysninger fremgår af vedlagte plakat,
som De måske kan få anbragt på en opslagstavle og dermed tiltrække
flere interesserede. På forhånd tak for hjælpen.
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