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7. februar 2006 
 
Til:  
DVSs Medlemmer 
 
 

MEDDELELSE NR. 2006 – 1 
 

 
 
1.  Generalforsamling 2006   

Hermed indkaldes til  
Ordinær generalforsamling 2006 

tirsdag den 21. februar 2006 kl. 14.00 
i 

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. 
 

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

./. Bestyrelsens beretning for 2005 vedlægges. 
 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

./. Revideret regnskab vedlægges. 
 
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsæt-
telse af kontingentsatser 

./. Forslag til medlemsarrangementer for 2006 vedlægges. 

./. Forslag til budget 2006 vedlægges. Kontingentsatser for 2006. 
 

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 
Alle valgte medlemmer er på valg. Det drejer sig om følgende: Carl Johan Hansen, Finn 
Hemmingsen, Michael Hertz, Kirsten-Elizabeth Høgsbro, Tom Rallis, Ernst Renstrup 
og Bo Tarp. De har alle erklæret sig villige til genvalg.  
 
6. Valg af formand 
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, kontorchef Bo Tarp, som er 
villig hertil.  
 
7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af civilingeniør Søren Larsen, som er villig hertil.  
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8. Forslag fra medlemmer 
Forslag fra Viggo Launbjerg vedr. revision af arkitekt Ejvind Draibys bog ”Gamle Dan-
ske Milepæle” mv. 
 
9. Eventuelt 

 
2.  Vi byggede Danmark 

Producer, mag.art. Viggo Holm Jensen, Danmarks Radio vil umiddelbart efter general-
forsamlingen berette om et projekt med titlen Vi byggede Danmark. Foredraget finder 
således sted tirsdag den 21. februar kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 
13, København K. 
 
Projektet, som har undertitlen Fra de danske entreprenørers og ingeniørers historie 
1850-2005, er en dokumentarserie i 7 afsnit og omfatter i alt 10 DVD’ere med en pro-
gramlængde på ca. 300 minutter og ekstramateriale på ca. 1.000 minutter. I de 7 episodr 
berettes om anlægget af veje, broer, havne, jernbaner og boliger.   
 
Viggo Holm Jensen fortæller, at serien ”Vi byggede Danmark” er det første forsøg på 
en samlet fortælling i billeder og lyd om de danske ingeniørers og entreprenørers histo-
rie fra 1850 til 2005 - både herhjemme og i udlandet. Den bygger på indsamling af film, 
billeder og interviews med en række pionerer og ledende personligheder fra branchen.  
 
Foredraget vil handle om, hvordan billede- og lydmaterialet blev indsamlet, hvordan 
fortællingerne blev struktureret, hvordan vi kemisk og digitalt behandlede et skrøbeligt 
materiale og fik det til at leve igen. Og så er det historien om en branche, som ønskede 
at være medspiller – til glæde for brugerne og for os der producerede. Der vil blive vist 
uddrag af DVD’erne på mødet, hvor vægten vil blive lagt på veje og broer.    
 
Foredraget er som vanligt gratis. 
   
Venlig hilsen 
 

 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS 

 
 
Dansk Vejhistorisk Selskab  
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
Postboks 9018, 1022 København K. 
Tlf. 3341 3333. E-mail ub@vd.dk.   
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