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Selskabet s ordinære generalfor samling blev afholdt den
28. februar i henhold til indkaldels en i meddelels e nr.
94-1 af 7. februar 1994 .
Referat af generalfor samlingen fremsende s hermed.
Bestyrelse smøde nr. 26 afholdtes den 17. marts 1994 i
Vejdirekt oratet, Niels Juelsgade 13, København .
Bestyrelse n konstituer ede sig således:
Vejdirekt ør Per Milner, Vejdirekt oratet
Afdelings ingeniør J. J. Damgaard, Vejdirekt oratet
Ingeniørd ocent Morten Ludvigsen , Undervisn ingsinstitutione rne (formand)
Overingen iør Finn Hemmingse n, FATCH
Civilinge niør Finn A. Olsen, Amtsvejin geniørfore ningen (kasserer)
Fhv. stadsinge niør Børge Remme, Kommunal teknisk
Chefforen ing
Oberst c. G. Scholler, Ingeniørre gimentern e
Museumsin spektør Kirsten-E lizabeth Høgsbro, Nationalmuseet
Direktør Jørgen la Cour, Asfaltind ustrien
civilinge niør Per Aarslef, Entrepren ørforening en
Civilinge niør Georg Christians en, Generalfo rsamlingen (sekretær)
Akademiin geniør Carl Johan Hansen, Vejdirekt oratet, blev
opfordret som sekretærh jælp.
Forretning sudvalget blev anmodet om at ·gennemgå selskabets vedtægter med henblik på et eventuelt forslag til
justering af disse.
Det forventes, at Vejdirekt oratet i år publicere r ind/!~ggene fra seminaret i anledning af Vejforord ningens
200-års jubilæum.
Danmarks Vejmuseum arbejder tilsvarend e mod at kunne
udgive indlæggen e fra museets symposeum i anledning af
jubilæet.

DVS er blevet gjort opmærksom på, at en stenbuebro fra
1845 over Nørreå umiddelba rt nord for Brøndersl ev blev
nedtaget i 1961 og delene opbevaret på kasernen i Randers. DVS undersøge r mulighede rne for at bevare/ge nopføre
broen. Tilsvarend e gælder en bro i Århus kommune (Clemensgade- Immervad? ).
En henvendel se fra Roskilde Amt om mulighede rne for - i
forbindel se med omlægning af Køge-Vord ingborgvej en km 4041 - at undersøge /bevare noget af opbygning en et sted i
vejen fra 1802 og fremefter , bliver fulgt op af DVS.
Vejdirekt oratet åbner d. 25. marts i Esbjerg en udstilling om anlægget af motorveje n Esbjerg-K olding. En permanent del drejer sig om motorveje generelt, en udskiftel ig
del om specifikke strækning er.
I forbindel se med Dronninge ns åbning af den resterend e
strækning af det "store motorvejs H" omkring Århus udgives en publikatio n om motorveje og arkæologi og en
anden om de danske motorveje s historie samt yderliger e en
videofilm .
Med forventnin g om et positivt resultat arbejder DVS
videre med forskning sstipendie t om "Det overordne de
danske vejnets udvikling siden 1793 11 (5 ansøgere) og
anlægget omkring "Nybro" på Fredensbo rgvejen.
3.

Medlemsa ktiviteter i 1994
Første møde er fastsat til den 17. maj kl. 16.00 i Vejdirektora tets kantine, Niels Juels Gade 13, København ,
med foredrag af Morten Ludvigsen om "Tilbaget oget fra
Kabul 1842 11 •

DVS forventer sammen med lokale historisk e for e ninger at
afholde et foredrag den 22. september af Poul Keldgaard
om "Gennemfø relsen af Vejreform en af 1793 i Thisted Amt"
i begyndels en af 1800-tall et. Detaljern e er endnu ikke
fastlagt, men der sigtes mod et aftenmøde i Vejdirekt oratets Anlægsomr åde i Skanderbo rg.
Under planlægnin g er et møde til efteråret , hvor Morten
Ludvigsen vil tale om "Vejene til Køge". Det vil blive
afholdt i Tåstrup-om rådet, ligeledes i samarbejd e med
lokale foreninge r og antagelig i første uge af november.
4.

./.

Kontingen t for 1994
Selvom der udføres meget frivillig t og ulønnet arbejde
for DVS, er det jo nødvendig t at have den økonomisk e
baggrund i orden. Vi har budgetter et med, at De fortsat
vil støtte DVS med Deres medlemska b og vedlægger derfor
et giroindbe talingsko rt på uændret årskontin gent indtil
1. april 1995 i forventnin g om, at De snarest vil gøre
brug af det.

Med venlig hilsen
Georg Christians en

