
 

                                             18. februar 2012 
  

 

Til:  
DVS’ Medlemmer 
 

MEDDELELSE NR. 2012 – 1 
 

1. Generalforsamling 2012 
Hermed følger dagsorden for  

Ordinær generalforsamling 2012 
onsdag den 29. februar 2012 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 2011 vedlægges.  
 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

 Revideret regnskab for 2011 fremlægges på generalforsamlingen. 
 
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 
kontingentsatser 

 Forslag til medlemsarrangementer for 2012 vil blive fremlagt på generalforsamlingen.   
 Forslag til budget 2012 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, direktør Carl Steen 
Berggreen og kontorchef Bo Tarp. Alle har 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.  
 
8. Forslag fra medlemmer 
Der er ikke inden 15. januar 2012 indkommet forslag fra medlemmer.  
 
9. Eventuelt 

 Det bemærkes, at den ordinære generalforsamling 2012 er varslet i mail/brev af 21. januar 2012. 
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2. Den Historiske Vej 
Dansk Vejhistorisk Selskabs første arrangement i 2012 er et foredrag om Den Historiske Vej. 
Foredraget finder sted umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dvs. onsdag den 29. 
februar kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.  
 

 
Danmarks første landsdækkende vejnet var hovedlandevejene, der blev anlagt 1764-1864. De er stadig i 
brug, og kan let genkendes, fordi de blev ført igennem i lange lige linjer uden hensyn til landskabets 
kurver. Maleri af Andreas Juuel: Sommer ved Geels Bakke 1851. 
 
Den Historiske Vej er næste etape på Danmarks Vej- og Bromuseum efter åbningen af museet i 
juni sidste år og skal anlægges på museets område i Nyvang ved Holbæk. Den Historiske Vej 
skal vise vejenes udvikling fra oldtiden frem til vore dage – fra vadested til motorvej. Vejens 
historie spænder fra hulveje over kongeveje, chausseer, makadamveje og veje med faste 
belægninger til motorveje. Broernes historie vil naturligvis også indgå i den historiske vej.  
 
Det er blandt andet en gruppe af tidligere og nuværende ingeniører fra Vejdirektoratet, som 
arbejder med projektet. Museumschef Helle Schummel, DanmarksVej- og Bromuseum, tidl. 
afdelingingeniør Jens Lützen, Vejdirektoratet, professor emeritus Niels J. Gimsing, Danmarks 
Tekniske Universitet og ingeniør Carl Dixen Pedersen, Vejdirektoratet vil i foredraget berette 
om det spændende projekt, som efter planen skal gå i gang i marken i løbet af 2012.  
 
Alle er velkomne til foredraget, der som vanligt er gratis. 
 

3. Vejhistorisk ekskursion til Skotland 
Årets vejhistoriske ekskursion går i 2012 til Skotland. Det bliver en 4-døgns tur i dagene onsdag 
den 29. august – søndag den 2. september. Flyrejsen forventes at foregå med Norwegian midt 
på dagen, nemlig med afrejse fra København kl. 13.30 og hjemkomst i København kl. 17.25. 
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Det har været nødvendigt med 4 overnatninger, idet der kun er 2 direkte flyforbindelser om 
dagen København-Edinburgh - og de finder bogstaveligt sted på samme tid af dagen.  
 
Hvis du/I er interesseret i Skotlandsturen, afsæt da allerede dagene hertil nu. Vi vender 
selvfølgelig senere tilbage med flere informationer om turen.    
 
Venlig hilsen 
 
 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS   
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13,  
Postboks 9018, 1022 København K. E-mail: dvs@vd.dk Web: www.vejhistorie.dk  

mailto:dvs@vd.dk
http://www.vejhistorie.dk/
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