Dansk
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4. februar 1997

Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 97 - 2
1. Generalforsamling
DVS indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 20. februar 1997 kl. 15.00
i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af
beretning.

.!. Bestyrelsens beretning for 1996 vedlægges.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
Revideret regnskab vil blive fremlagt ved generalforsamlingen.
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
kontingentsatser.
./. Forslag til DVS medlemsarrangementer 1997 vedlægges sammen med "Hovedtal vedr .

.!. Budget og regnskab 1996 og budget 1997".
Bestyrelsen foreslår ikke ændringer i de nuværende kontingentsatser, som udgør 500 kr for
virksomheder, organisationer, institutioner m.v. og 100 kr for personlige medlemmer.
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5. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse.
Ingen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der er ingen nyopstillede.
6. Valg af formand.
Bestyrelsen foreslår, at civilingeniør Georg Christiansen genvælges som formand for DVS.
7. Valg af revisor.
Som revisor foreslår bestyrelsen genvalg af ingeniør J. Herforth Hansen.
8. Forslag fra medlemmer.
Der var ikke pr. 15. januar 1997 indkommet forslag fra medlemmer.
9. Eventuelt.

2. Stednavne langs Strandvejen
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dvs. torsdag den 22. februar 1996 kl.·

16.30 i Vejdirektoratet, vil universitetslektor, dr.phil Bent Jørgensen, Institut for navneforskning, Københavns Universitet, holde et foredrag med titlen: Stednavne langs Strandvejen.
Bent Jørgensen beretter om sit foredrag:
"Strandvejen mellem København og Helsingør forbinder i dag en række gamle fiskerlejer
og enkeltgårde ved Øresundskysten, der endnu i middelalderen må betegnes som et udkantsområde. Som bekendt er det da også først landliggeri og udflugtstrang, der giver
Strandvejen sammenhæng og karakter. De forskellige formål kyststriben mellem Helsingør
og København har tjent afspejler sig også i det meget brogede billede stednavnene tegner.
Foredraget vil derfor komme ind på den sproglige og kulturhistoriske baggrund for så forskellige navne som Snugerup, Klampenborg, Snekkersten, Slukefter, Lokkerup, Norgesminde, Enrum, Aggershvile og mange flere."
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3. Braut 1

Nordiske
Vej historiske
Studier
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DVS har fortsat eksemplarer til salg af Braut 1 - stadigvæk til den fordelagtige pris af 140
kr for de næsten 260 sider, hvor 18 nordiske forfattere har skrevet om en række forskellige
vejhistoriske emner - fra oldtidsveje frem til vore dages motorveje.
Henvendelse til undertegnede om køb af Braut 1.
Med venlig hilsen

Car_I Johan Hansen
Sekretær i DVS
c/o Vejdirektoratet
Postboks 1569
1020 København K
Telf. 3393 3338

