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Medlemmerne af Dansk Vejhistorisk Selskab
MEDDELELSE NR. 92-4
1.

Førstkomne medlemsarrang ement
FÆRGEFART I DANMARK GENNEM TIDERNE
Torsdag 12. november kl. 15.00-17.00
i DIF, Vester Farimagsgade 29, Kbhvn.V
Foredrag af dr. phil. Alex Wittendorff
Udgangspunkt et vil være de allertidligs te efterretninge~
vi har om færgefart i Danmark. Foredraget vil belyse udviklingen frem til dette århundrede af forhold, som kongemagtens rolle ved oprettelsen og organiseringe n af
færgeforbind elser, færgemændene s lav, der går tilbage
til middelaldere n, færgekroerne , udnyttelsen af færgestederne til kontrol med indvandrere, færgetyper, dampfærgernes indsættelse og færgestederne s afløsning med
broer.
Mødet er gratis, men tilmelding bør ske gennem DIF's
møderegistre ring telf 33 15 65 65 lokal 242, da mødet
er et fællesarrange ment mellem V&B og DVS.
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2.

Forrige arrangemente r
Ekskursionen til Skåne lørdag d. 26 . sept. under ledelse
af Morten Ludvigsen blev kvalitetsmæs sigt en stor succes 1
men fremmødet var lille - 12 deltagere. Takket være økonomisk støtte fra V & B samt entreprenørfi rmaet C.G.Jensen A/S kunne arrangemente t dog gennemføres uden urimelige udgifter for DVS. Der arbejdes med en beskrivelse
af turen til brug for DVS' medlemmer.
Besøget på Københavns Bymuseum søndag d.18. okt. blev
beklageligvi s ikke averteret behørigt, men ML var guide
for de 4 fremmødte.
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VEND

3.

Forenin g sarbe j det
Kun 3 medlemmer har reageret på opfordringen til at tilkendegive eventuel interesse for en foredragsser ie(bilagt meddelelse nr. 92-3). Opfordringen vedlægges også
denne meddelelse, og såfremt det ikke omgående resulterer i en strøm af henvendelser til Åse Eiberg telefor nr.
3010 finder forretningsud valget ikke,
33 13 38 33
at der er grundlag for at ulejlige 5 foredragshol dere.
Der arbejdes videre med de øvrige i meddelelse 92-3 omtalte tiltag.
Forretningsu dvalget holder møde nr. 36 d. 13. nov., og
bestyrelsesmø de nr. 20 er indvarslet til den 18. nov.

4.

Kontingentet for 1992
Enkelte medlemmer har ike benyttet det tidligere fremsendte girokort til indbetaling af kontingentet . Til dem
vedlægges et nyt girokort, som vi håber, de vil benytte,
ikke mindst med tanke på DVS' forøgede og kommende aktiviteter.

5.

Der er størst chance for at træffe medlemmerne af forretningsudvalge t på fgl. telefonnumre :
Morten Ludvigsen, formand

35 37 13 18

Finn Arved Olsen, kasserer

42 26 66 00 (Prv. 42 26 81 60)

Georg Christiansen, sekretær

42 81 35 18

Med venlig hilsen
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