
Jvl 
'ff .~ Dansk 
t .i:::~~ . Vejhistorisk 
".:.... ... l Selskab 

Til: 

DVSs Medlemmer 

12. februar 1999 

MEDDELELSE NR. 99 - 1 

1. Generalforsamling 
Herved indkaldes som anført i meddelelse nr. 98-7. (udsendt medio december 1998) 
til ordinær generalforsamling 

onsdag den 24. februar 1999 )4. 14.30 

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 1998 vedlægges. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 

Revideret regnskab vil blive fremlagt ved generalforsamlingen. 

4. Aktivetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse 

af kontingentsatser. 
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J. Vedlagt: "Forslag til Målsætning for Dansk Vejhistorisk Selsk~b" og "Forslag 

J. til Handlingsplan for Dansk Vejhistorisk Selskab". De to nævnte forslag påregnes 

efter evt. vedtagelse på generalforsamlingen ·at indgå i årsberetningen. 

J. Endvidere ~edlægges "Forslag til DVS-medle~arrangementer 1999" sammen med 

J. "Hovedtal vedr. Budget og regnskab 1998 og budget 1999". 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på 500 kr for virksomheder, organisationer, 

institutioner m.v. ændres til 600 kr og at kontingentet på 100 kf for personlige · 

medlemmer ændres til 120 kr. 

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse. 

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. 

6. Valg af formand. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, civilingeniør Ivar 

Schacke, som er villig til genvalg som formand for DVS i ·1999. 

7. Valg af revisor. 

Civilingeniør Børge Romme ønsker ikke genvalg som revisor. I stedet foreslår 

forretningsudvalg~t valg af civilingeniør Ernst Renstrup som revisor for 

Selskabet. 

8. Forslag fra medlemmer. 

Der var pr. 15. januar 1999 ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

9. Eventuelt. 
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2. Nasjonal verneplan fo~ veger, broer og kulturminner 

Umiqdelbart efter den ordinære generalforsamling, altså onsdag den 24. februar 
1999 kl.16.00-18.00 afholdes et medlemsmøde samme sted, dvs. i Vejdirektoratet 
i København. Museumsdirektør Geir Paulsrud, Norsk vegmuseum vil her berette 

om den norske Nasjonal verµeplan for veger, bruer og vegrelaterte 
kulturininner: 

Som Knut Hamsun i Markens grøde fra 1917 udtrykker det: 
"Den lange, lange Sti over Myren og ind i Skogene, hvem har trakket op den? 
Manden, Mennesket, den første som var her. Det var ingen Sti før ham." 

Museumsdirektør Geir Paulsrud 
fortæller på baggrund af citatet af 
Knut Hamsum, at op gennem 
historien har forskellige 
kommunikationsmidler medført, 
at vejenes form og udseende · 
stadig er forandret. Som en følge 
heraf er mange gamle veje og · 
broer enten helt forsvundet eller 
stærkt ændrede ved ombygninger 
eller udvidelser. 

Formålet med den norske 
bevaringsplan for veje, broer og 
kulturmindesmærker med 
relation til veje er derfor, at der 
for eftertiden bevares en rcekke 
gamle veje og vejhistoriske 
miljøer, .som er repræsentative for 
den norske vejhistorie fra 
omkring 1537 frem til i dag. 

I forbindelse med det norske 
Kulµumindeår 1997, som bl.a. 
resulterede i genetableringen af 
de to middelalderlige pilgrims
ruter fra Oslo til Trondheim og 
fra den svenske grænse via 
Stiklestad til Trondheim - fortalt 
af Torild Hage for DVS's 
medlemmer i 1997 i foredraget 
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om "Pilgrimsleden" - blev det besluttet, at Norsk vegmuseum skulle stå for 
udarbejdelsen af en landsdækkende bevaringsplan for gamle veje og broer. 

Geir Paulsrud vil også fortælle om Norsk vegmuseum, som er en del af det norske 

Statens vegvesen. Museet ligger meget smukt ved E6 ved Hunderfossen - 15 km 
nord for Lillehammer. Et besøg på Norsk vegmuseum kan meget varmt anbefales. 

Norsk vegmuseum gør i forvejen et stort arbejde for at fremme kendskabet til de 
norske vejes historie. Det sker bl.a. ved registrering af gamle veje, broer, . 

maskiner, udstyr osv., som foretages af kontaktpersoner i de 19 norske fylker. 

Gæster er meget velkomne til medlemsmødet kl. 16.00. Gerne tilmelding til 

Cathrine Brandt, Vejdirektoratet. Telf. 3341 3011. Fax 3332 9830. 

3. Vejen, ingeniøren og samfundet 

DVS's efterfølgende arrangement finder sted mandag den 15. marts 1999 i 
Ingeniørhuset, København K, hvor fhv. vejdirektør Per Milner - i anledning af 
Vejdirektoratets jubilæum den 1. april - vil beætte om Vejdirektoratet og dets 

historie i de 50 år, der er gået siden oprettelsen. Mere om dette foredrag i næste 

Meddelelse. 

Med venlig hilsen 

Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet 
Postboks 1569 
1020 København K 
T elf. 3393 3338 


