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Til:  
DVS’ Medlemmer 
 
 

MEDDELELSE NR. 2013 – 3 
 
 

1.   Generalforsamling 2013   
./. Hermed fremsendes Referat fra ordinær generalforsamling 2013, som fandt sted 
./../. torsdag den 28. februar 2013 i Vejdirektoratet i København. DVSs arrangementer 2013 og de 

ændrede vedtægter for DVS vedlægges ligeledes.  
 

Bemærk, at vedtægterne ikke er endeligt vedtaget, men skal tages op ved en ekstraordinær 
generalforsamling eller ved næste ordinære generalforsamling i 2014.  
 
Bemærk videre at der er tilføjet dato for afholdelse af flere af arrangementerne.  
  
Bestyrelsens sammensætning frem til næste ordinære generalforsamling er herefter følgende:  
 
Følgende er udpeget til bestyrelsen:  
Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)  
Afdelingsleder Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet) 
Universitetslektor Per Homann Jespersen (Undervisningsinstitutionerne) 
Tidl. kommuneingeniør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)  
Virksomhedsleder Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)  
Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet) 
Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI) 
 
Følgende er valgt på generalforsamlingen: 
Direktør Carl Steen Berggreen 
Civilingeniør Per Clausen 
Akademiingeniør Carl Johan Hansen  
Cand.mag. Michael Hertz 
Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro 
Ingeniør Carl Dixen Pedersen 
Civilingeniør Ernst Renstrup  
Kontorchef Bo Tarp 
 
Museumschef Helle Schummel, som var udpeget af Danmarks Vej- og Bromuseum, er udtrådt 
af bestyrelsen efter nedlæggelsen af Danmarks Vej- opg Bromuseum. 
 
Sekretærposten varetages fortsat af undertegnede, civilingeniør Ulrik Winther Blindum,  
Vejdirektoratet.  
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2. vejhistorie.dk oppe at stå igen 
  Klik nu ind på www.vejhistorie.dk - DVSs hjemmeside kører igen. Det er efter længere periode, 

hvor hjemmesiden desværre ikke været virksom. Det skyldes især, at Vejdirektoratet, hvis 
server vi den gang kørte på, har foretaget en række omlægninger af sine IT-systemer, hvori 
vores hjemmeside ikke kunne indpasses. Endvidere har der også gennem tiden været 
problemer med opdateringen af siden. 

 
 Et af DVSs medlemmer, Jørgen Burchardt, har i denne situation meget velvilligt for os 

udarbejdet en ”mindre” udgave af hjemmesiden, som dog må betragtes som en foreløbig 
udgave. Dette for at vise omverdenen, at Dansk Vejhistorisk Selskab stadig er i live og 
sammen med andre gode kræfter vil tage vare på vejenes og broernes historie – dette må 
siges specielt at være vigtig, efter den sørgelige lukning af Danmarks Vej- og Bromuseum. Stor 
tak til Jørgen Burchardt for hans fine indsats  
 
Der arbejdes nu videre med hjemmesiden, så den kommer til at indeholde mindst lige så meget 
som den tidligere udgave. Vi regner herunder med, at vejhistorie.dk også vil indeholde 
vidensdelen fra DVBs nu lukkede hjemmeside. Her er der samlet en meget stor viden om 
vejenes og broernes historie – en viden som endelig ikke må gå tabt.  
 
Det er også planen, at databasen SLVV (Sten Langs Vore Veje), hvor milesten og andre sten 
langs vejene skal inddateres, skal ligge på vejhistorie.dk.  
 
Der har været nogle problemer ved opstarten af www.vejhistorie.dk, idet ikke alle kunne 
komme ind på siden fra deres server. Meld venligst tilbage, hvis der skulle være sådanne 
problemer.    
 

3. Vejhistorisk ekskursion til Vestsverige 
Planlægningen af den vejhistoriske ekskursion 27. – 29. maj til Vestsverige fortsætter. Der er 
allerede mange tilmeldinger, men der er fortsat plads til flere.    
 
Vi regner med, at vi sidst på denne måned har den endelige pris for turen, som vi da vil melde 
ud til alle.  
 

4. Bestyrelsesmøde nr. 101   
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 29. april i Vejdirektoratet i København.  
 
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 
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