7. februar 2010
Til: DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2010 – 2
1. Generalforsamling 2009
Hermed følger dagsorden for

Ordinær generalforsamling 2010
mandag den 22. februar 2010 kl. 14.00 i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af beretning
./. Bestyrelsens beretning for 2009 vedlægges.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
Revideret regnskab for 2009 fremlægges på generalforsamlingen.
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
kontingentsatser
Forslag til medlemsarrangementer for 2010 vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Forslag til budget 2010 fremlægges på generalforsamlingen.
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af akademiingeniør Carl Johan Hansen, cand.mag. Michael Hertz,
mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, civilingeniør Ernst Renstrup og kontorchef Bo Tarp. Alle
har erklæret sig villige til genvalg.
Museumschef Helle Schummel, Danmarks Vej- og Bromuseum er ikke på valg i år.
6. Valg af formand
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuv. formand, kontorchef Bo Tarp, som er villig hertil.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af civilingeniør Søren Larsen, som er villig hertil.
8. Forslag fra medlemmer
Der var ikke inden 15. januar 2010 indkommet forslag fra medlemmer til behandling på
generalforsamlingen.
9. Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, så de dels bringes i overensstemmelse med
kommunalreformen samt at Danmarks Vej- og Bromuseum får plads i bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.
10. Eventuelt
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Det bemærkes, at den ordinære generalforsamling 2010 er varslet i DVS’ Meddelelse nr. 20101, som er udsendt 6. januar 2010.
2. Vejen til krig
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil cand.mag. Johan P.V. Laustsen fra Danmarks Vejog Bromuseum holde et interessant og (måske) lidt usædvanligt foredrag med titlen Vejen til
krig. Foredraget finder således sted mandag den 22. februar kl.15.30 - 17.30 i Vejdirektoratet,
Niels Juels Gade 13, København K.

Angrebskilen var bred nok til, at to eller tre angrebskolonner kunne rykke frem side om side.
Fra: Len Deighton: ”Blitzkrig”.

Johan Laustsen mener, at i modsætning til vejhistorie, hvor udvalget af litteratur er forholdsvis
begrænset, er der skrevet mangt og meget om krigshistorie Det er åbenbart så fængende at
skrive og læse om krig, hvor et bud kunne være, at man i krigshistorien finder beretninger om
”heltemod”, ”teknisk nytænkning”, ”umenneskelige strabadser” og mange andre fascinerende
emner. Hvad man måske ikke tænker over er, at mange af de samme emner også ses i vej- og
brohistorien, omend målet med at bygge veje og broer ofte har været af en mere fredelig
karakter. I fredstid er veje og broer ofte noget, som er blevet taget for givet, hvorimod de i
krigstid har fået en særlig bevågenhed, idet veje og broer da har spillet en central eller afgørende
rolle. I foredraget vil Johan Laustsen se nærmere på en krigsskueplads, hvor veje og broer har
indgået som en vigtig faktor i kamphandlingerne. Emnet er Blitzkrieg, her koncentreret om den
tyske offensiv i vest i 1940, med fokus på det franske vejnet, der gav tyskerne mulighed for
optimalt at udføre Blitzkrieg-konceptet. Altså et ny og spændende indgang til vejenes og
broernes historie.
Foredraget Vejen til krig er som vanligt gratis for alle.
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