Danish Group of IABSE

Generalforsamling 2018 i IABSE Danmark – Referat
Tid:

19. april 2018 kl 16:30

Sted: COWI, Parallelvej 2, Kongens Lyngby
Dagsorden (som udsendt):
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskab
Orientering om budget for 2017 og forslag til kontingent for 2018

4.

Bestyrelsesvalg

5.

Valg af revisor

6.

IABSE aktiviteter: Afholdte og kommende

7.

Danske IABSE repræsentanter:
Executive Committee
Permanent Committee
Working Committees, Working Groups, SEI EdB

8.

Eventuelt

Fremmødte:
Henning Schultz
Jens Henrik Nielsen
Lennart Mortensen (Referent)
Mikael W Bræstrup
Tina Vejrum
Barbara MacAulay
Andrew Martin
Taus Rasmussen
Afbud:
Henrik Christensen
Erik Stoklund
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1. Valg af dirigent
Henning Schultz blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
afholdt inden for tidsfristen 1. maj.
2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7)
Se vedlagte bilag.
3. Fremlæggelse af regnskab 2017, orientering om budget for 2018
I Henrik Christiansens fravær blev dette punkt fremlagt af Lars Thorbek efter kasserens skriftlige
orientering.
Regnskab for 2017:
Kassereren fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som viste et underskud på 30.878,46 kr. mod et
budgetteret underskud på 51.352,21 kr.
Underskuddet skyldes, at de danske medlemmer i 2017 betaler et medlemskontingent, der er mindre end
betalingen til IABSE i Zürich, men underskuddet blev mindre end budgetteret hovedsageligt p.g.a. at der
ikke blev gennemført studietur med tiltænkt bidrag.
IABSE Danmarks formue udgør per 31. december 2017 et beløb på 101.771,81kr.
Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Budget for 2018:
Budgettet for 2018 viser et overskud på 90.348,50 kr., og er baseret på en antagelse om uændret
medlemstal og CHF-kurs (per 15. resp. 13. februar 2018). Forventet overskud kan primært henledes til
konferencen på DTU i juni 2018.
Budgettet blev godkendt.
Kontingent for 2018:
Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

Beslutningen – og efterfølgende implementeringen - på sidste års generalforsamling om at lade
kontingentopkrævningen fra 2018 og fremover varetages af IABSE-INT, har forløbet smertefrit.
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4. Bestyrelsesvalg og valg af formand
Tina Vejrum blev genvalgt som formand.
Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg. Henning Schultz gjorde opmærksom på at dette er i
modstrid med IABSE-DK´s vedtægter, som foreskriver at minimum 1 medlem er på valg hvert år.
Generalforsamlingen vedtog at der så skulle være 2 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen
næste år.
5. Valg af revisor
Kirsten Riis blev genvalgt som revisor.
6. IABSE aktiviteter
Se formandens beretning under pkt. 2.
7. Danske IABSE repræsentanter
Se formandens beretning under pkt. 2.
8. Eventuelt


Barbara MacAulay kom med en opdatering vedr. kommende konference og fremlagde det
foreløbige tekniske program.



Andrew Martin som er næstformand i IABSE Technical Committe (TC) holdt et indlæg om TC, med
hovedvægt TC’s rolle, nye organisationsstruktur samt hvorledes det er muligt at blive involveret.



Henning Schultz gjorde opmærksom på at bestyrelsen formelt skal konstituere sig selv – dette vil
finde sted på næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen sluttede kl 17:30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen og deltagerne for fremmøde.
Lennart Mortensen, 2018-05-10
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Generalforsamling 2018 i IABSE Danmark – Formandens beretning
2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7)
Tina Vejrum var valgt som formand af generalforsamlingen i 2017. Bestyrelsen konstituerede sig med
Henrik Christensen som kasserer og Lennart Mortensen som sekretær. Formanden, kassereren og
sekretæren er medlemmer af Permanent Committee, mens bestyrelsens øvrige medlemmer er
suppleanter.
Aktiviteter i IABSE Danmark:
Den største og vigtigste aktivitet i IABSE Danmark i det forgangne år har været planlægningen af den
kommende internationale konference om Drift og Vedligehold, som afholdes i juni 2018:
24. – 27. juni 2018: International IABSE Conference Copenhagen 2018
"Engineering The Past, to Meet the needs of the Future"
Formålet er at skabe et forum for myndigheder, ejere af infrastruktur, designere, forskere, entreprenører
og leverandører, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer indenfor drift og vedligehold. Konferencen er
en opfølgning på den succesfulde konference indenfor samme tema, som blev afholdt i 2006.
Scientific Committee's danske deltagere:
Barbara MacAulay (Formand), Vejdirektoratet
Claus Madvig Petersen, Rambøll
Iben Maag, Vejdirektoratet
Jacob Wittrup Schmidt, DTU
Mette Sloth, COWI
Morten de la Motte, Rambøll
Niels Christian Skov Nielsen, Vejdirektoratet
Poul Linneberg, COWI
Silas Nørager, Arup
Organising Committee:
Jens Henrik Nielsen, DTU
Erik Stokund Larsen, Vejdirektoratet
Niels Christian Skov Nielsen, Vejdirektoratet
Planlægningen startede for alvor i juni 2017 og på foreningens vegne vil formanden gerne takke alle for det
store arbejde og ønske en vellykket konference.
26. oktober 2017 Mini-seminar om Æstetik: 55 personer – herunder 20 studerende - deltog i
arrangementet, som havde fokus på samarbejdet mellem ingeniører og arkitekter. Der var en god balance
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mellem præsentationer af hhv. arkitekter og af ingeniører. I tråd med tidligere år, var medlemmerne af
søsterorganisationerne i Norge og Sverige samt Dansk Selskab for Bygningsstatik også inviteret til at
deltage. I år var Arkitektforeningens medlemmer ligeledes inviteret. I forbindelse med arrangementet fik
foreningen fem nye medlemmer.
Dansk Konstruktionspris 2017: Prisen blev tildelt Kulturbroen i Aalborg og vil blive overrakt i forbindelse
med konferencen i København juni 2018.
20. marts 2018 Dansk Bro- og Tunnelpris: Barbara Boesen MacAulay, Technical Manager i Vejdirektoratet,
modtog Dansk Bro- og Tunnelpris 2018, som blev uddelt på Dansk Brodag d. 20. marts.

Studenterdag på DTU: Arrangementet er ikke afholdt i 2017, idet bestyrelsen ønsker at flytte
arrangementet til foråret som er det tidspunkt, hvor de studerende er mest opsøgende vedr.
virksomhedskontakt og hvor eksterne arrangeremeter har størst interesse.
Hjemmesiden vedligeholdes nu løbende efter den store opdatering sidste år.
Omlægning af kontingentopkrævning: Kontingentopkrævningen blev omlagt fra lokal til central opkrævning
via hovedkontoret i Zürich i overensstemmelse med beslutning på sidste generalforsamling. Bestyrelsen er
glad for at kunne konstatere, at omlægningen ikke gav anledning til tab af medlemmer i nævneværdig grad.
Konklusion på 2017-2018: Det er meget glædeligt, at IABSE Danmark har været i stand til at opretholde
aktivitetsniveauet, og det er bestyrelses ambition at fortsætte med dette aktivitetsniveau. Årets største
fokus har været arrangementet af den internationale konference, som afholdes i juni 2018.
Endvidere er det godt at se, at så mange danske medlemmer er aktive i den internationale del af IABSE –
dels i tekniske og ikke-tekniske udvalg samt på forskellig vis bidrager til gennemførelse af konferencerne
ved deltagelse i SC, OC og med papers.
6. Kommende IABSE aktiviteter
Medlemmerne opfordres til at indstille kandidater til Dansk Konstruktions Pris 2018. Forslag indsendes
inden 1. maj 2018 til bestyrelsen.
3. maj 2018: Young Engineers Event på Ølsnedkeren, København N. Bestyrelsen ønsker at tilbyde en ny
aktivitet målrettet mod unge, nuværende såvel som kommende medlemmer. En gruppe unge har
brainstormet og fået inspiration fra et ungt medlem af IABSE-UK, som for tiden arbejder i Danmark. De er
kommet med et spændende koncept, som bør have interesse for alle aldersgrupper. Temaet er Innovation
in Engineering og arrangementet indledes med et par indlæg om ny teknologi. Herefter er der mulighed for
spørgsmål, debat og uformel snak, hvor unge kan møde repræsentanter for virksomheder og institutioner,
som beskæftiger ingeniører. Arrangementet erstatter i år studenterdagen på DTU.
24. – 27. juni 2018: International IABSE Conference Copenhagen 2018.
Mini-seminar efterår 2018. Emner indenfor montage er under overvejelse med udgangspunkt i de store
danske projekter, der er i gang, herunder Roskilde Fjord.
Studietur: Der arbejdes med forskellige ideer til studietur i Skandinavien, eksempelvis Oslo hvor der er
mulighed for at se et større tunnelbyggeri. Arrangementet vil tidligst blive i efteråret 2018 grundet det
nuværende fokus på konferencen om drift & vedligehold i København til juni. Alternativt vil arrangementet
blive afholdt i foråret 2019.

2|3

7. Danske IABSE Repræsentanter
Mikael W Bræstrup:

Bulletin Editorial Board, SEI National Correspondent

Michael H. Faber:

SC Guimaraes 2019

Allan Larsen:

WG10: Super-long span Bridge Aerodynamics

Andrew Martin:

Næstformand TC
WC7 (formand): Sustainable Engineering, SC Guimaraes 2019, SC New York 2019.

Nikolaj Rask Pedersen SC Kuala Lumpur 2018
Martin N. Svendsen

WG10: Super-long span Bridge Aerodynamics

Tina Vejrum:

ExC, AdmC, SEI Editorial Board

Tina Vejrum, 2018-04-19
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