27. april 2012

Til:

DVS’ Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2012 – 3
1. Besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum
DVS’s næste arrangement er et besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum, som finder sted
lørdag den 12. maj kl. 10.00-16.00. Vej & Bro Museet ligger som bekendt sammen med
Andelslandsbyen Nyvang på adressen Oldvejen 25, Holbæk. Turen foregår i egen bil til
Nyvang, som ligger syd for Holbæk.
Programmet er tilrettelagt af museumschef Helle Schummel. Besøget starter
Kl. 10.00 med ankomst til Nyvang og tilmelding i billetsalget. Kaffe og muffin fås
i museet, hvor Helle Schummel giver en orientering om museet og dets fremtidige
situation efter transportministerens meddelelse om, at museets tilskud til driften
skæres bort fra 1. januar 2013 – som omtalt i Meddelelse 2012-2. Helle Schummel vil oså
fortælle om planerne for ”Den Historiske Vej”, som skulle have været igangsat i år, men nu er
udsat indtil, museets situation er afkaret. Herefter er der rundvisning på museet.
Kl. 12.00 er der Frokost i Madam Blå. Herunder vil Helle Schummel give en kort introduktion
til Andelslandsbyen.
Kl. 13.00- : På egen hånd i Andelslandsbyen Nyvang og/eller Vej- & Bro Museet.
Museet og Andelslandsbyen er åben indtil kl. 16.00.
Prisen for deltagelse er 125 kr., som inkluderer entré, kaffe og muffin, frokost incl. 1 øl/ vand og
kaffe/the med æblekage. Andre drikkevarer betales selv af deltagerne. Betaling sker ved
besøget.
Tilmelding til besøget skal ske senest mandag 7. maj til Vej- & Bro Museet på mail
museum@vejogbro.dk eller til Carl Johan på cjhansen22@gmail.com
Kørselsvejledning: Fra Holbækmotorvejen kør fra ved afkørsel 18, kør ad Roskildevej mod
Holbæk og til højre i rundkørslen ad Oldvejen. Fra Munkholmbroen fortsæt ad Munkholmvej
mod Holbæk og til venstre ad Oldvejen.
For mere orientering om DVB og Andelslandsbyen Nyvang se www.vejogbro.dk og
www.andelslandsbyen.dk
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2. Danmarks Vej- og Bromuseum lukningstruet - PROTESTER
Regeringen har - som omtalt i Meddelelse 2012-2 - besluttet at tilbagetrække Vej & Bro
Museets støtte til driften af museet, som udgør 2,5 mio. kr om året.
I Trafik & Veje – Dansk Vejtidskrifts aprilnr. har museets bestyrelsesformand, Christian
Wedell-Neergaard i bladets leder under overskriften ”Det kom som et chok” og museumschef
Helle Schummel under overskriften ”Danmarks Vej- og Bromuseum tur-retur?” beskrevet
./../. situationen for museet. De to indlæg er vedlagt denne meddelelse.
Vej & Bro Museet blev vedtaget i 2003 som en del af trafikforliget mellem Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre. Der
blev afsat 10 mio. kr til anlæg, som er anvendt til den nye flotte bygning. Endvidere har staten
givet 2,0-2,5 mio. kr årligt i driftstøtte. Det er altså betydelige midler, der hvis Vej & Bro
Museet ikke kan videreføres efter 2012 må siges at være spildt. Og det efter, at Vej & Bro
Museet ved udgangen af 2012 kun vil have været åbent i 1½ år!
Dansk Vejhistorisk Selskab skal meget beklage, at Danmarks Vej- og Bromuseum er kommet i
denne situation.

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

