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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten er følgende:
Konference Drift og vedligehold / (Forensic Engineering)
OC medlemmer fik til jul fremsendt 2 fl. vin til jul som en ekstra erkendelse.
Miniseminar – Næste miniseminar til efteråret vil tage udgangspunkt i ”, Storstrømsbroen. Planlægningen
vil først blive aktuel i løbet af efteråret.
Studenterdag på (DTU) – JHN tideligere forslag om at Studenterdag og Young engineers network kunne
afholdes samme dag, det var der tilslutning til. Afholdes april/maj.
Young engineers network – Se studenter dag.

Dansk Konstruktionspris – Der blev enighed om at prisen skal gå til TP30 jernbane bro. Prisen tænkes at
uddeles på generalforsamlingen den 25. april. Vil blive annonceret i indkaldelse til generalforsamlingen.
Mulige priser for 2019 blev diskuteret, her blev bl.a nævnt KB-hallen samt Køge Nord.

Kommende studietur –2019. TVE forslog at turen skulle være et fælles arrangement med DSBY og omkring
24. maj ville være et passende tidspunkt. Der er sigtes mod at afholde en studietur til Oslo, hvor der skulle
være mulighed for at se f.eks. et større tunnelbyggeri. Programmet er aftalt således; sejle op torsdag med
Oslo båden, eksklusion fredag hvorefter turen afsluttes og det er op til deltagerne at selv tage hjem eller
holde en weekend i Oslo. Turen vil blive støtte fra IABSE-DK med 1000 kr.

Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste.

Generelt
Den næste IABSE konferencer er:


Guimaraes, Portugal 27.-29. marts 2019.

3. Meddelelser fra formanden
TVE opfordrede til danske bidrag til SEI.
4. Meddelelser fra kasserer
Kasseren meddelte at vi var 95 medlemmer ved sidste bestyrelsesmøde – i dag er vi 91. Det dækker over 7
nye medlemmer og en afgang på 11 (2 udmeldt via Z, 5 ikke betalt til Z og derfor udmeldt, 3 ikke
gennemført sin betaling trods indmelding og 1 udmeldt via Maggi).
Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN prøver at få opsat tæller på hjemmesiden for at undersøger interessen.

7. Eventuelt
Bro og tunnelpris
Udvælgelsesproceduren er endnu ikke helt afklaret mellem IABSE og NVF. LSM prøver at finde en egnet
kandidat fra entreprenørsiden.
IABSE-int priser
Kandidater til hver af de nedenævnte IABSE priser er blevet indstillet


Award of Merit, Niels Jørgen Gimsing



IABSE Prize, Einer Thor Ingolfsson, fra ingeniørfirma, Krabbehøft & Ingolfsson

Økonomi
Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar sidste år. Foreløbigt er der enighed om at pengene
skal komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer.
Vedtægtsændring
På bestyrelsesmødet blev diskuteret forslag til vedtægtsændring omkring punktet, at minimum et
bestyrelsesmedlem skal være på valg hver år. Såfremt hele bestyrelsen er enig vil ændringen blive taget op
som punkt på kommende generalforsamling.
8. Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:


Torsdag den 25. april 15:00-16:30 (efterfulgt af generalforsamlingen) hos COWI

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
IABSE DK's konstruktionspris
Studietur Oslo
Studenterdag/Young enginners

Ansvarlig
TVE
Alle
Alle

10. Arrangementsliste
Dato
2019
2019 forår
2019 forår

Lennart Mortensen 10. februar 2019

