
 
Den 17. april 2002 

 
Til:  
DVSs Medlemmer 
 
 

MEDDELELSE NR. 2002 - 5 
 
1. Ekstraordinær generalforsamling 

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling  
torsdag den 2. maj 2002 kl. 15.30 

i 
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. 

 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Forslag til ændring af vedtægter 

Bestyrelsen foreslår §7 Bestyrelse i Selskabets vedtægter ændret som angivet i det 
./.      vedlagte "Forslag til ændret §7 Bestyrelse".  
 

Forslaget blev som bekendt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. 
februar 2002, men da ikke mindst halvdelen af medlemmerne deltog i denne afstem-
ning, skal forslaget iflg. vedtægternes § 6 Generalforsamling fremlægges igen på en 
ekstraordinær generalforsamling. For en vedtagelse her kræves blot, at et flertal 
blandt de fremmødte stemmer for forslaget.  

  
 3.  Eventuelt 

 
Bemærk iøvrigt den ændrede dag og det lidt senere tidspunkt i forhold til, hvad der var 
angivet i Meddelelse nr. 2002-4. 
 
 



 
 

2 

2. Seminar om vej- og transporthistorisk forskning  
DVS's næste arrangement i 2002 er - som tidligere omtalt - et seminar om vej- og 
transporthistorisk forskning. Seminaret 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 transporthistorie blive omtalt. Eftermiddagen vil handle om historiske veje og 
deres bevaring såvel i Danmark som i Norge, Sverige og England. Et detaljeret program 
blev fremsendt med Meddelelse nr. 2002-4.  
 

Deltagergebyr udgør som tidligere anført 150 kr, som dækker deltagelse i seminaret 
incl. frokost og 2 x kaffe. Studerende kan deltage for 75 kr, som inkluderer det 
ovenfor nævnte.  
 

Der er endnu ledige pladser til seminaret. Tilmelding til seminaret senest den 1. maj 
til DVS’s sekretariat på nedennævnte adresse eller pr. e-mail cjh@vd.dk. 

 
Med venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen 
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