
 

                                             10. februar 2014 
  

 

Til:  
DVS’ Medlemmer 
 

MEDDELELSE NR. 2014 – 2 
 

1. Generalforsamling 2014 
Hermed indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 2014 
Mandag den 24. februar 2014 kl. 14.30 

i 
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. 

 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af beretning 

./. Bestyrelsens beretning for 2013 vedlægges.  
 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

 Revideret regnskab for 2013 fremlægges på generalforsamlingen. 
 
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 
kontingentsatser 

 Forslag til medlemsarrangementer for 2014 vil blive fremlagt på generalforsamlingen.   
 Forslag til budget 2014 fremlægges på generalforsamlingen. 

 
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 
Alle de valgte medlemmer af bestyrelsen er på valg for perioden 2014-2016. 
Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro og civilingeniør Ernst Renstrup ønsker ikke at stille op til 
genvalg.  
Bestyrelsen foreslår herefter genvalg af direktør Carl Steen Berggreen, civilingeniør Per 
Clausen, akademiingeniør Carl Johan Hansen, cand.mag. Michael Hertz, ingeniør Carl Dixen 
Pedersen og kontorchef Bo Tarp, som alle har erklæret sig villige til genvalg.  
Bestyrelsen foreslår nyvalg af dr.phil. Karl-Erik Frandsen og civilingeniør Knud Grøndahl 
Mortensen, som begge har erklæret sig villige til valg.  
 
6. Valg af formand 
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, kontorchef Bo Tarp, som er villig 
hertil.  
 
8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af civilingeniør Søren Larsen, som er villig hertil.  
 
9. Forslag fra medlemmer 
Bestyrelsen foreslår optagelse af akademiingeniør Carl Johan Hansen som æresmedlem af 
Selskabet, idet han har ydet en mangeårig og særlig anerkendt indsats for Selskabet.  
 
Der er endnu ikke indkommet andre forslag fra medlemmer, som skal foreligge 10 dage før 
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generalforsamlingen, dvs. senest den 14. februar. Der er således endnu nogle dage til dette.  
 
10. Eventuelt 

 Morten Wulff orienterer om DVSs nye hjemmeside.  
  

Det bemærkes, at den ordinære generalforsamling 2014 er varslet i DVS’ Meddelelse nr. 2014-
1, som er udsendt den 3. januar 2014. 

 
2. Milesten gennem 7 år og hvad deraf fulgte  

Umiddelbart efter generalforsamlingen følger DVS’ første foredrag i 2014. Foredragsholder er 
civilingeniørViggo Launbjerg – fremtrædende medlem af DVS’ Milestensgruppe, som her vil 
causere om Milestensgruppens arbejde gennem mere end 7 år og hvad deraf fulgte. 
Foredraget afholdes således mandag den 24. februar kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, Niels 
Juels Gade 13, København K.   

 
Viggo Launbjerg vil bl.a. berette 
om vejplanlægningen historisk set 
- hvad sker der med en bys 
trafiksystem i løbet af 5-600 år? 
Og stiller spørgsmålet: Skal 
roadpricing nu betragtes som en 
helt ny idè? Milestensgruppens 
godt 7-årige historie var primært 
tænkt som et arbejde med at 
nyregistrere historiske vejsten, 
men omfatter nu også rådgivning 
om pleje af disse hiatoriske sten, 
om evt. genplacering af stenene 
og om at bidrage til formidling af 
viden om disse emner især over 
for vejmyndighederne. 
 
Efter Danmarks Vej- og 
Bromuseums lukning i 2012 skal 
dele af denne viden overføres til 
DVS’ nye hjemmeside. Til 
illustration af arbejdet vil 
Launbjerg i sit causeri anvende et 
rigt billedmateriale af historiske 
sten.  
 
Alle er velkomne til foredraget, der 
som vanligt ved DVSs 
arrangementer er gratis. Gerne 
tilmelding på dvs@vd.dk. 
 

5½ milestenen på Kongevejen i Helsingør blev i 2011 i forbindelse med anlæg af  
en fodgængertunnel restaureret og ses her i sit oprindelige smukke udseende. Foto: VL. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen, Næstformand 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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