Medio juni 2004
Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2004 - 3
1. Ekstraordinær generalforsamling 2004
Efter DVS’s ordinære generalforsamling i februar måned var det nødvendigt med en ny
generalforsamling, som blev afholdt torsdag den 22. april 2004 kl. 15.00-15.30 i Vejdirektoratet i København. Det skete i henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 2004-2 af 5. april
2004.
Anledningen var den ændring af DVS’s vedtægter, som blev tiltrådt på den ordinære generalforsamling. Her havde der imidlertid ikke været deltagelse af mindst 50% af medlemmerne,
hvorfor en ændring af vedtægterne skulle tages op på en ny generalforsamling, hvor den kunne
vedtages med simpelt stemmeflertal.
./../. Referat af generalforsamlingen vedlægges. Endvidere vedlægges de reviderede vedtægter, som
blev vedtaget på generalforsamlingen.
Vi beklager meget den sene fremsendelse af referatet – det skyldes sekretærens sygdom.

2. DVS's bestyrelse i 2004
Som det fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling (udsendt med Meddelelse nr.
2004-2), var alle bestyrelsesmedlemmer på valg eller skulle udpeges af respektive
organisationer. Bestyrelsen er nu helt på plads efter de seneste udpegninger og valg og har
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)
Vejchef Agner Holmbjerg (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)
Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening)
Teknisk assistent Claus Christensen (Dansk Amtsvejingeniørforening, AVF, og Kommunal
Vejteknisk Forening)
Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)
Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri/Asfaltindustrien)
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Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Generalforsamlingen)
Civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand (Generalforsamlingen)
Cand.mag. Michael Hertz (Generalforsamlingen)
Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)
Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen)
Civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer (Generalforsamlingen)
Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen).
Kontorchef Bo Tarp, formand (Generalforsamlingen)

3. Vejhistorisk ekskursion til Hærvejen
DVSs vejhistoriske ekskursion går i år til Hærvejen i Jylland og finder sted fredag 3. – lørdag 4.
september.
Fredagen starter kl.
10.30 på Amtsgården i
Vejle, hvor der vil være
et indlæg om Vejle
Amt i fortid og nutid.
Efter frokost på Amtsgården går turen om
eftermiddagen rundt i
Vejle ådal, bl.a. til
Haraldskær og
Vingsted. Endvidere
besigtiges Ravning
Enge-broen fra
vikingetiden og noget
mere moderne Arne
Jacobsens skulpturer i
grusgraven i Tørskind.
Den imponerende Ravning Enge-bro fra år 979 har været ca. 760 m lang.
Illustrationen af Flemmig Bau viser, hvordan broen kan have set ud.

Efter dette går turen til Hærvejen over Randbøl Hede og Randbøldal. Her besøges bl.a.
Bindeballe gl. Station, Firhøje og Kong Rans Høj. Fredag slutter med indkvartering på
Bredehus i Bredsten, hvor middagen indtages.
Overnatning på Bredehus.
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Lørdag efter morgenmad går turen
ad Hærvejen til Jelling, hvor
museet Kongernes Jelling besøges.
Herefter fortsættes ad Hærvejen
bl.a. til Lovmandshøj og anlægget
af den nye motortrafikvej Riis–
Ølholm. Derefter videre til
Kollemorten og Øster Nykirke.
Frokosten indtages i det fri på
Ballesbækgård ved Rørbæk sø.
Om eftermiddagen er der bl.a.
planlagt en vandretur ad Hærvejen
ved Gudenåens og Skjernåens
udspring.
Programmet slutter ved Vejle
Amtsgård ca. kl. 15.30.
Hærvejsekskursionen er tilrettelagt
af ingeniør Arne Rosenkvist. Pris
for deltagelse bliver ca. 1.000 –
1.100 kr (afhængig af overnatning
i dobbeltværelse eller enkeltværelse). Nærmere oplysninger
om programmet og tilmelding til
ekskursionen hos undertegnede på
tlf. 3341 3333 eller på e-mail
cjh@vd.dk. Tilmelding senest 15.
august.
Hærvejen fører over Dybdal bæk på en gammel bro ved Kovtrup.

4. To foredrag efteråret 2004
DVS’s øvrige arrangementer i efteråret er nu fastlagt og omfatter følgende to foredrag:
Transport in South West Scotland and its famous engineers v/ Civil Engineer Kenneth C.
McCrae, Skotland. Onsdag den 6. oktober kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset, København. Mødet
afholdes sammen med IDA’s Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK og Vej- og Byplanforeningen.
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Vejbelægninger gennem 100 år v/ civilingeniør Jørgen Banke. Torsdag den 18. november kl.
16.00-18.00 i Vejdirektoratet, København. Mødet afholdes sammen med IDA’s Vej- og
Byplanforeningen.
Nærmere om disse foredrag i kommende Meddelelser.

5. Kommunikationslandskabet og historiske kort
Historisk-kartografisk netværk (HisKIS) inviterer til et seminar med titlen Kommunikationslandskabet og historiske kort. Det finder sted på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
den 9. - 10. september 2004.
Kommunikation i form af fysisk transport var formodentlig, næst efter den primære
fødevareproduktion, den mest arbejdskraftforbrugende aktivitet i det førindustrielle
samfund. Den udgør dermed et forskningsfelt, som fortjener – og i stigende grad også får
– kulturhistorisk opmærksomhed. Historiske kort er i denne sammenhæng vigtige kilder,
nogle fordi de direkte blev udformet som hjælpemidler for rejsende, nogle da de af andre
grunde kom til at afbilde det landskab og den infrastruktur, som kommunikationen
benyttede. HisKIS ønsker at styrke kendskabet til og brugen af historiske kort som kilder
til kommunikationshistorien og inviterer derfor til dette tværfaglige seminar
Seminarets første dag sigter mod at introducere deltagerne til transport og kommunikation som kulturhistorisk tema og til de historiske kort som kilde hertil. Dagen afsluttes
med en ekskursion ud i kommunikationslandskabet, hvor seminariedeltagerne vil få
lejlighed til at opleve såvel land- som søtransport i det førindustrielle samfund i praksis.
Andendagens program består af eksempler på studier af kommunikationslandskabet,
hvori der indgår brug af historiske kort. Eksemplerne vil blive hentet fra alle dele af
landet samt fra Skåne og fra samtlige historiske perioder fra jernalder til nutid.
./../.

Vedlagt invitation og program for seminaret.

6. Forretningsudvalgsmøde nr. 89
DVS’s næste forretningsudvalgsmøde finder sted fredag den 25. juni kl. 12.00 i
Vejdirektoratet i København.
Med venlig hilsen

Carl Johan Hansen
Sekretær i DVS
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13,
Postboks 9018, 1022 København K.

