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MEDDELELSE NR. 2003 - 2 
 

1. Ordinær generalforsamling 2003 
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 27. februar 2003 kl. 14.30-
15.45 i Vejdirektoratet i København. Det skete i henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 
2003-1 af 11. februar 2003. 
 

./.  Referat af generalforsamlingen med bilag vedlægges. 
 
Årsberetningen for 2002 vil snarest blive fremsendt til medlemmerne. Den vil ligeledes blive 
lagt ud på DVSs hjemmeside www.vejhistorie.dk.  
 

2. DVS's bestyrelse i 2003 
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg 
eller skulle udpeges af respektive organisationer. Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt 
som formand for et år, som det skal ske iflg. vedtægterne. Bestyrelsen fortsætter således med 
følgende sammensætning (hvor der 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) 
Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening)  
Vejchef Kjeld Holtze Møller (Dansk Amtsvejingeniørforening, AVF, og Kommunal Vejtek-
nisk Forening)  
Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet) 
Civilingeniør Vagn Nielsen (Asfaltindustrien/Dansk Byggeri (tidl. 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).  

http://www.vejhistorie.dk/
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3. Vejhistorisk ekskursion til Østjylland 
DVSs vejhistoriske ekskursion går i år til Østjylland og finder sted torsdag den 15. maj – 
fredag 16. maj. Torsdagen er helliget Århus Amts projekt for motorvej nord om Århus fra 
Søften til Skødstrup og de arkæologiske udgravninger og fund, der er gjort i forbindelse 
hermed. Det er bl.a. i Egådalen, der er gravet, idet dalen har en interessant og rig forhistorie. 
Programmet starter torsdag kl. 10.00 i Møllerens Hus ved Ugelbølle med en orientering om 
motorvejsprojektet og de udgravninger, der er foretaget siden efteråret 2001 og foregår frem 
til i år. Herefter besigtiger vi nogle af udgravningerne i marken. Århus Amt er vært ved den 
efterfølgende frokost på Amtsgården, hvorefter vi besøger Moesgård Museum, som har stået 
for de arkæologiske undersøgelser. På Moesgård vil arkæologerne fortælle om, hvordan de 
fundne genstande dateres og deres funktion bestemmes samt hvordan konserveringen af dem 
foregår. Endvidere ser vi udstillingen med nogle af de fund, der er gjort.  
 
Middag og overnatning i Møllerens Hus.  
 
Fredag - St. Bededag - foregår på Djursland, hvor vi starter med et besøg på Kalø. Den 
middelalderlige borg, som blev bygget af kong Erik Menved, ligger på toppen af en lille ø i 
Kalø Vig og er beskyttet af et omfattende system af grave, volde og mure. Vejdæmningen ud 

til øen er knap 500 
m lang og op mod 
1,2 m høj. Den er 
bygget af jord og 
ler, der er dækket 
af sten på toppen 
og siderne. En 
række større sten 
liger langs de 2 
sider og ned 
gennem midten. 
 
Efter besøget på 
Kalø går turen 
videre til Mols 
Bjerge, hvor der 
findes flere 
interessante 

vejhistoriske steder. Frokosten indtages i "det grønne".  
 
Om eftermiddagen besigtiger vi andre vejhistoriske og historiske spor på Djursland. 
Programmet slutter ved Møllerens Hus ca. kl. 16.  
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Ekskursionen er tilrettelagt af vej- og trafikchef Leif G. Larsen, Århus Amt, og ingeniør Arne 
Rosenkvist. Pris for deltagelse bliver knap 1.000 kr. Nærmere oplysninger om programmet og 
tilmelding til ekskursionen hos undertegnede på tlf. 3341 3333 eller på e-mail cjh@vd.dk.  

 
4.  Ways of the World 

En uge efter Østjyllandsturen bevæger vi os langt uden for landets grænser, når dr. Maxwell 
G. Lay fra Australien - tidl. vicedirektør for ARRB (Australian Road Research Board) og ass. 
professor ved Melbourne University, men nu formand for Royal Automobile Club of Victoria 
- holder et foredrag med titlen Ways of the World. Foredraget finder sted i Ingeniørhuset, 
Kalvebod Brygge 31-33, København K torsdag den 2. maj kl. 19.30-21.30. 
 
Nærmere om dette foredrag i næste Meddelelse.  

 
5.  50 års trafikregistreringer i Danmark  
 

Den 15. marts i år kunne vi 
fejre 50 års jubilæum for 
starten på systematiske 
trafikregistreringer på det 
danske vejnet. Jubilæet blev 
fejret ved et "åbent hus-
arrangement" i Vejdirekto-
ratet den 21. marts. Dagen 
indledtes med en udstilling i 
Trafikafdelingen, hvor der 
bl.a. blev fortalt og vist 
billeder fra fortid og nutid 
om det udstyr og materiel og 
de køretøjer, der blev brugt i 
arbejdet, samt om de 
personer, der har stået for 
trafikregistreringerne 
gennem de 50 år. 
 
Om eftermiddagen var 120 
personer samlet for at høre 
om fortid, nutid og fremtid 
inden for trafikregistrering.    
Det var en meget vellykket 
markering af 50 års trafikre-
gistreringer i Danmark.      

 

mailto:cjh@vd.dk


 
 

4 

6. Medlemskontingent 2003 
./.      Der vedlægges et girokort for indbetaling af kontingent for medlemskab af DVS for år 2003. 

Vi håber, at der snarest vil blive gjort brug af indbetalingskortet.  
 
7. Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder  

DVS’s bestyrelsesmøde nr. 65 er fastsat til tirsdag den 10. juni kl. 15.00, mens forretnings-
udvalgsmøde nr. 83 finder sted samme dag kl. 12.00, begge i Vejdirektoratet i København. 
  

Med venlig hilsen 
 
 
 
Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet  
Postboks 9018  
1022 København K 
Tlf. 3341 3333 
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