6. februar 2020
Til:
DVS’ Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2020 – 1
Denne meddelelse indeholder
1. Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling den 24. februar 2020.
2. DVS’ beretning for 2019.
3. Indbydelse til møde med foredrag i forlængelsen af generalforsamlingen ved cand mag
Michael Hertz, der vil fortælle om sit arbejde i DVS’ bestyrelse og Forsknings- og
Redaktionsudvalget.
4. Tilmelding til generalforsamling og foredrag.

1. Generalforsamling 2020
Herved indkaldes til
ordinær generalforsamling 2020
mandag den 24. februar 2020 kl. 15:00 – 16:30
Indiakaj 9, st. 2100 København Ø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af beretning
Bestyrelsens beretning for 2019 udsendes sammen med dagsordenen.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
Revideret regnskab for 2019 fremlægges på generalforsamlingen.
4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
kontingentsatser
Forslag til medlemsarrangementer for 2020 vil blive forelagt på generalforsamlingen.
Forslag til budget 2020 fremlægges på generalforsamlingen.
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt eller udpeget for 2 år ved generalforsamlingen i 2018.
Generalforsamlingsvalgte:
Cand.mag. Michael Hertz (modtager ikke genvalg)
Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen
Oberst Per Winther
Cand. phil. Jørgen Burchardt
Ingeniør Hans Leth
Kontorchef Bo Tarp, (modtager ikke genvalg)
Civilingeniør Agner Holmbjerg (modtager ikke genvalg)
Oplysning om institutions- og organisationsudpegede vil foreligge på generalforsamlingen.
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6. Valg af formand
Bestyrelsen foreslår valg af chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af civilingeniør Per Clausen.
8. Forslag fra medlemmer
Frist for forslag fra medlemmer er 10 dage før generalforsamlingen.
9. Eventuelt
Tilmelding til generalforsamlingen se meddelelsens punkt 4 nedenfor.

2. DVS’ beretning for 2019.
Der er vedhæftet en PDF-fil med DVS’ beretning for 2019.

3. Indbydelse til foredrag med cand. mag. Michael Hertz under overskriften ”Min 27
års-affære med DVS” om sit arbejde i bestyrelsen for Dansk Vejhistorisk Selskab
og Forsknings- og Redaktionsudvalget.
mandag den 24. februar 2020 kl. 16:30 – 18:00
Indiakaj 9, st. 2100 København Ø
Foredraget holdes i forsættelse af generalforsamlingen.
Der er vedhæftet en PDF-fil med nærmere omtale af foredraget.
Tilmelding til foredraget se meddelelsen punkt 4 nedenfor.

4. Tilmelding til generalforsamling og foredrag.
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding til generalforsamling og foredrag
foretaget enten via selskabets hjemmeside www.vejhistorie.dk eller pr. e-mail til
dvs@vejhistorie.dk senest torsdag d. 20. februar 2020.

Bo Tarp
Formand for DVS
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