4. februar 2001

Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2001 - 1

1. Generalforsamling
Herved indkaldes - som anført i Meddelelse nr. 2000-6, udsendt primo november 2000 til ordinær generalforsamling
tirsdag den 20. februar 2001 kl. 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 2000 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
./. Der vedlægges "Forslag til DVS Medlemsarrangementer 2001" sammen med
./. " Forslag til Budget 2001 og kontingenter 2001".

2
Bestyrelsen foreslår som anført uændrede kontingentsatser for år 2000, dvs. for
sammenslutninger (virksomheder, organisationer, institutioner m.v.) 600 kr, for
personlige medlemmer 120 kr og for juniormedlemmer 60 kr.
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
Der er ingen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer på valg.
Der er ikke forslag om nyvalg af andre.
6. Valg af formand
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, civilingeniør Ivar Schacke.
Ivar Schacke er villig til genvalg som formand for DVS i 2001.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af civilingeniør Bendt Jørgensen som revisor for
Selskabet.
Bendt Jørgensen har erklæret sig villig til genvalget.
8. Forslag fra medlemmer
Der var pr. 15. januar 2001 ikke indkommet forslag fra medlemmer.
9. Eventuelt

2. Hulveje i Danmark
DVS's første arrangement i 2001 finder sted umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 2001, dvs. tirsdag den 20. februar 2001 kl. 16.00 - ca. 18.00 i Vejdirektoratet
i København. Her vil to foredragsholdere under titlen Hulveje i Danmark dels berette
om hulveje generelt, dels om hulveje ved Brosbøl og i området omkring Skjern ådal.
Arkæolog Karsten Kristiansen vil først fortælle om den landsdækkende registrering af
bevarede vejspor i Danmark, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1995 med
baggrund i revisionen af Naturbeskyttelsesloven i 1992. Hensigten med dette arbejde
var, at der efterfølgende skulle gennemføres en fredning af de væsentligste lokaliteter.
Loven gør det nemlig muligt at beskytte fossile vejspor, som ikke længere benyttes, via
en såkaldt meddelelse til lodsejeren.
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Ved projektet fik man
kendskab til mere end
1.200 potentielle lokaliteter med bevarede vejspor fra forhistorisk og
historisk tid. Karsten
Kristiansen vil gennemgå pilotprojektets baggrund, metoder og resultater. Han vil endvidere
forsøges at opsummere,
hvilken fremtidig indsats
der bør gøres for at
beskytte vejsporene.
Det andet indlæg holdes af museumsinspektør Torben Egeberg, Skjern-Egvad Museum,
som vil fortælle om Hulveje ved Brosbøl. Ved Brosbøl, som ligger ca. 10 km syd for
Skjern Ådalen, findes nogle meget velbevarede hjulspor, som netop er blevet opmålt
med finansiel støtte fra Dansk Vejhistorisk Selskab.
Torben Egeberg vil fortælle om vejhistorie og bosætning i området nord og syd for
ådalen, gennem forhistorisk og historisk tid. I forbindelse med naturgenopretningsprojektet for Skjern Å er der fremkommet nogle resultater, som kan vise nogle hidtil
ukendte vejføringer over ådalen.
Der arbejdes sideløbende med undersøgelserne i Skjern ådal med en samlet kortlægning
af bosættelse og vejføringer i ådalen, som er et af de områder i Danmark, der var
vanskeligst at passere i tidligere tider.
Gerne tilmelding til mødet til Bente Hansen, Vejdirektoratet. Telf. 3341 3012. Fax 3332
9830. E-mail: bh@vd.dk.

3. Civil Engineering Heritage
DVS's andet arrangement i 2001 finder sted onsdag den 21. marts kl. 16.00-18.00 i
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København K, hvor professor ved Heriot-Watt
University, Edingburgh, Roland Paxton, som også er formand for det engelske Institution of Civil Engineers' Panel for Historical Engineering Works (PHEW) vil holde et
foredrag med titlen Civil Engineering Heritage.
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Foredraget er på engelsk. Det afholdes i samarbejde med Ingeniørforeningen i
Danmarks (IDA) Vej- og Byplanforeningen (V&B) og Selskabet for Historisk
Teknologi (HITEK).
Nærmere om dette foredrag i næste meddelelse.

4. www.vejhistorie.dk
DVS er nu på internettet under adressen www.vejhistorie.dk. Her kan interesserede
klikke sig ind og læse om DVS og Selskabets forskellige aktiviteter. Hjemmesiden er
bygget op som 5 forskellige "opslag" med titlerne: Velkommen til DVS, Bestyrelse,
Medlemsarrangementer (om kommende og afholdte arrangementer, herunder en mere
omfattende omtale af de nærmeste arrangementer), Projekter (som DVS har deltaget i
eller støttet på forskellig måde), Publikationer (DVS's egne udgivelser gennem årene),
DVS's Beretning (den sidst udkomne) og Links (til andre hjemmesider med relevans til
vejhistorie mv.).
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til yderligere udbygning af hjemmesiden, f.eks. med flere links til www.vejhistorie.dk. De kan f.eks. mailes til
undertegnede på adressen cjh@vd.dk.

5. Kommende bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder
Følgende møder i bestyrelsen og forretningsudvalget er fastsat:
Bestyrelsesmøde nr. 56 tirsdag den 20. februar (konstituerende møde umiddelbart efter
generalforsamlingen) og nr. 57 onsdag den 30. maj.
Forretningsudvalgsmøde nr. 70 fredag den 23. marts og nr. 71 onsdag den 4. juli.
Med venlig hilsen
Carl Johan Hansen

