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MEDDELELSE NR. 2004 - 1 
 
 
1. Ordinær generalforsamling 2004 

Hermed indkaldes – som tidligere anført i Meddelelse Nr. 2003-7, udsendt medio oktober 
2003 - til selskabets ordinære generalforsamling  
 

Tirsdag den 24 februar 2004 kl 14.30 
I 

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K 
 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne 
 

1.   Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår valg af vicedirektør Per Clausen 
 
2.   Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af 
beretning 

./. Bestyrelsens beretning for 2003 vedlægges 
 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 
./. Revideret regnskab vedlægges 
 

4.   Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder 
fastsættelse af kontingentsatser 

./. Forslag til medlemsarrangementer for 2004 vedlægges 

./. Forslag til budget 2004 samt kontingentsatser for 2004 vedlægges 
 

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 
Alle medlemmer er på valg. De udpegningsberettigede organisationer vil blive kontaktet. 
De nuværende generalforsamlingsvalgte er villige til at genopstille. 

 
6. Valg af formand 
Den nuværende formand ønsker ikke genvalg grundet fremtidig bosættelse i udlandet. 
Bestyrelsen foreslår valg af kontorchef Bo Tarp. 

 
7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Larsen 

 
8. Forslag fra medlemmer 
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 
9. Eventuelt 
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2.  Ad de ældste postveje i Norden 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, d.v.s. tirsdag den 24 
februar kl. 16 i Vejdirektoratet i København, vil mag.art. Hans Runge 
Kristoffersen holde et foredrag med ovenstående titel. 
Foredraget vil blive en guidet tur ad de ældste, nordiske postveje, som de 
seneste to år er søgt kortlagt af postmuseerne i Danmark, Finland, Norge og 
Sverige. 
Den guidede tur vil følge postrytterne, der på 51 timer tilbagelagde 
strækningen fra København til Hamburg. Vi skal også til de norske fjelde, 
Hvor vejen var så stejl, at man måtte hejse posten op med tove. Vi skal ud på 
Europas længste postvej, der gik fra Stockholm nord om den Botniske bugt 
til Åbo. Og vi skal ud på så mange af e øvrige postveje, som tiden tillader. På 
vejen skal vi møde datidens rejsende, nogle af postens embedsmænd og de 
postryttere og postbønder, der transporterede posten i 1600 tallet. 
 
 

 
 
 

  
Yderligere inspiration til foredraget findes i 
bladet Museumsposten Nr 1,  
Januar 2004, som vedlægges denne 
meddelelse til selskabets medlemmer. 
Samtidig kan oplyses, at en mindre udstilling 
om postvejene åbnes på Post & Telemuseet i 
København. 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Ivar Schacke  
Formand for DVS 
c/o Vejdirektoratet  
Postboks 9018 
Niels Juels Gade 13  
1022 København K 
Tlf. 3341 3333. Fax 3342 9830.  
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