
 

                                             1. februar 2015 
  

 

Til:  

DVS’ Medlemmer 

 

MEDDELELSE NR. 2015 – 1 
 

1. Generalforsamling 2015 
Hermed indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 2015 
Onsdag den 18. februar 2015 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 2014 vedlægges.  
 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

 Revideret regnskab for 2014 fremlægges på generalforsamlingen. 
 
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 
kontingentsatser 

 Forslag til medlemsarrangementer for 2015 vil blive fremlagt på generalforsamlingen.   
 Forslag til budget 2015 fremlægges på generalforsamlingen. 

 
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 
De af selskabet 8 valgte bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år.   
 
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 
Der er ikke indkommet andre forslag fra medlemmer, som skal foreligge 10 dage før 
generalforsamlingen, dvs. senest den 8. februar. Der er således endnu et par dage til dette.  
 
10. Eventuelt 

  
Det bemærkes, at den ordinære generalforsamling 2015 er varslet i DVS’ Meddelelse nr. 2014-
8, som er udsendt den 17. december 2014. Gerne tilmelding til generalforsamlingen senest 
mandag den 16. februar på dvs@vd.dk. 
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2. Danske asfaltveje igennem 125 år   

Umiddelbart efter generalforsamlingen følger DVS’ første foredrag i 2015. Foredragsholder er 
seniorprojektleder og chefspecialist Ole Grann Andersson fra ATKINS, Vej & Anlæg, som vil 
berette om Danske asfaltveje igennem 125 år. Foredraget afholdes således onsdag den 18. 
februar kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. 

 
Ole Grann Andersson fortæller, 
at dansk asfaltvejbygning kan i 
disse tider fejre 125-års jubilæum 
og se tilbage på et tidsforløb, 
som har haft meget stor 
betydning for den almene 
fremkommelighed og dermed for 
udviklingen af vores nuværende 
samfund. Det er nu 125 år siden, 
at de første danske 
asfaltvejbelægninger blev udført 
på Østergade og Købmagergade 
i København. I anledning af 
jubilæet foretages et historisk 
tilbageblik på asfaltvejenes 
tilblivelse og udvikling op 
igennem årene. 
 
Foredraget starter med en 
historisk præsentation af 
asfaltvejenes idé-grundlag og 
tidlige ”barndomsår”, samt de 
udfordringer, som opstod i 
forbindelse med den samtidige 
introduktion af automobilet i 
slutningen af 1800-tallet. Der 
foretages et tilbageblik på en 
række af ”milepælene” og nogle 
af de væsentligste udfordringer 
og tiltag op igennem det 20..   
århundredes danske asfaltvej- 

Asfaltarbejde på Østergade i København i 1890. Tegning af Paul Fischer    bygning, frem til i dag – for 
afslutningsvis at give et muligt bud på fremtidens veje og udfordringer. Et interessant træk er i 
øvrigt, at en del af nutidens ideer og tiltag rent faktisk allerede har været overvejet og forsøgt 
gennemført på et langt tidligere tidspunkt i historien! 
 
Alle er velkomne til foredraget, der som vanligt ved DVSs arrangementer, er gratis. Gerne 
tilmelding senest mandag den 16. februar på dvs@vd.dk. 
 

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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