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MEDDELELSE NR. 2005-2 
 
 
1. VEJHISTORIE nr. 9  

Hermed fremsendes VEJHISTORIE nr. 9, som skulle være udkommet i efteråret 
2004. Desværre opstod der diverse tekniske problemer, således at udgivelsen blev 
senere end planlagt. Vi beklager meget den sene udsendelse.  
 

2. Ordinær generalforsamling 2005  
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. februar 2004 kl. 
14.30-16.00 i Vejdirektoratet i København. Referat af generalforsamlingen følger 
senere.  
 
Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde nr. 72. På mødet konstituerede 
bestyrelsen sig med kontorchef Bo Tarp som formand – Bo Tarp var blevet genvalgt 
på generalforsamlingen for perioden frem til den ordinære generalforsamling 2006. 
Endvidere blev undertegnede, akademiingeniør Carl Johan Hansen, valgt som 
næstformand som afløser for civilingeniør Finn Hemmingsen, som ikke ønskede at 
fortsætte på denne post. Civilingeniør Ernst Renstrup blev genvalgt som kasserer. 
Civilingeniør Ulrik Winther Blindum fra Vejdirektoratet blev valgt som ny sekretær, 
idet undertegnede har fratrådt min stilling i Vejdirektoratet. Bo Tarp, Ernst Renstrup, 
Ulrik Blindum og undertegnede udgør således DVS’s forretningsudvalg for perioden 
frem til næste generalforsamling.   



  
  

  

 
 
3. Medlemskontingent 2005 
./. Der vedlægges indbetalingskort for kontingent for medlemskab af DVS for år 2005. 

Kontingentet udgør i 2005 150 kr for enkeltmedlemmer, 75 kr for juniormedlemmer 
(studerende mv.) og 750 kr for gruppemedlemmer (organisationer, virksomheder 
mv.). Betalingen kan enten ske via indbetalingskortet eller til BGBank på konto med 
Reg.nr. 9570 Kontonr. 0001 691 791 med angivelse af Medlemsnr.   
 
Vi håber på at modtage betalingen af kontingentet snarest muligt.  

 
4. Møder 

Der er fastsat følgende bestyrelsesmøder frem til sommeren: Bestyrelsesmøde nr. 73 
tirsdag den 12. april og bestyrelsesmøde nr. 74 den 2. juni 2005. Forårets 
forretningsudvalgsmøder er ikke endeligt fastsat endnu.  

  

Venlig hilsen 
 
 
 
Carl Johan Hansen 
Næstformand i DVS 
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