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1. Ordinær generalforsamling 2002 
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. februar 2002 kl. 14.30-
15.45 i Vejdirektoratet i København. Det skete i henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 
2002-2 af 12. februar 2002. 
 

./.  Referat af generalforsamlingen vedlægges. 
 
Årsberetningen for 2001 vil snarest blive fremsendt til medlemmerne. Den vil ligeledes blive 
lagt ud på DVS’s hjemmeside www.vejhistorie.dk.  
 

2. DVS's bestyrelse i 2002 
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, var alle bestyrelsesmedlemmer enten på 
valg eller skulle udpeges af de respektive organisationer. Nedenfor er angivet bestyrelsens 
sammensætning, så vidt den er afklaret nu (i parentes er angivet af hvem den pågældende er 
udpeget/valgt): 
Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet) 
Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet) 
Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne) 
Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet) 
Civilingeniør Vagn Nielsen (Asfaltindustrien/Danske Entreprenører)  
Civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand (Generalforsamlingen) 
Seniorforsker Michael Hertz (Generalforsamlingen) 
Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)  
 Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen) 
Civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer (Generalforsamlingen) 
Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen)  
Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen). 
 
Uden for bestyrelsen: 
 Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær, Vejdirektoratet.  
 
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er endnu ikke udpeget. 
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3. Seminar om vej- og transporthistorisk forskning  
DVS's næste arrangement i 2002 er et seminar om vej- og transporthistorisk forskning. Semi-
naret finder sted tirsdag den 14. maj kl. 9.00 - 17.30 på Syddansk Universitet i Odense.  
 
Seminaret har til formål at skabe større interesse for sådan forskningsvirksomhed blandt 
studerende på universiteter og andre læreanstalter og iøvrigt hos alle interesserede i vejenes og 
transportens historie. 
 
Formiddagens program starter med en oversigt over den vej- og transporthistoriske forsknings 
stade i Danmark. Herefter vil en række eksempler på forskningsprojekter i vej- og transport-
historie blive omtalt. Eftermiddagen vil handle om historiske veje og deres bevaring såvel i 

./. Danmark som i Norge, Sverige og England. Et mere detaljeret program er vedlagt hermed.   
 
Seminaret vil være på skandinavisk på nær professor Roland Paxton’s indlæg om PHEW’s 
arbejde med bevaring af veje og broer i England, som er på engelsk.  
 
Deltagergebyr udgør som anført i programmet 150 kr, som dækker deltagelse i seminaret incl. 
frokost og 2 x kaffe. Endvidere senere dokumentation af seminaret i form af et udvidet nr. af 
VEJHISTORIE. Studerende kan deltage for 75 kr, som inkluderer det ovenfor nævnte. Endvi-
dere kan studerende søge om tilskud til transport. 
 
Tilmelding til seminaret senest den 1. maj til DVS’s sekretariat. 
 

4. Medlemskontingent 2002 
./. Der vedlægges et girokort for indbetaling af kontingent for medlemskab af DVS for år 2002. 

Vi håber, at der snarest vil blive gjort brug af indbetalingskortet.  
 
5. Ekstraordinær generalforsamling samt bestyrelses- og forretnings-

udvalgsmøder  
Som det fremgår af generalforsamlingsreferatet, er det nødvendigt med en ekstraordinær 
generalforsamling til endelig vedtagelse af forslaget til vedtægtsændringer. Den ekstraor-
dinære generalforsamling er fastsat til mandag den 2. maj 2002 kl. 15.00 i Vejdirektoratet i 
København. Der vil senere blive indkaldt til denne generalforsamling. 
 
DVS’s bestyrelsesmøde nr. 61 er fastsat til mandag den 27. maj, mens forretningsudvalgs-
møde nr. 76 finder sted fredag den 17. maj, begge i Vejdirektoratet i København. 
  

Med venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen 
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