Danish Group of IABSE

IABSE bestyrelsesmøde 8. juni 2017

COWI, Parallelvej 2
Kongens Lyngby

Deltagere:

Afbud:

Erik Stoklund
Tina Vejrum
Jens Nielsen
Lennart Mortensen(ref.)
Henrik Christensen
Lars Thorbek (Skype)
Bettina Mourier

ESL
TVE
JHN
LSM
HCH
LTT
BM

VD
COWI
DTU-BYG
MTH
Fehmern
Ramboll
Wonderful Copenhagen

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmøde 27. april 2017 blev godkendt.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten blev gennemgået.
Studenterdag på (DTU) – Arrangementet afholdes om foråret, kan evt. afholdes uden for DTU.
Dansk Konstruktionspris – Kulturbroen i Aalborg er som eneste blevet indstillet til konstruktions pris for
2017 ved fristens udløb. For at give prisen mere relevans blev det vedtaget at andre kandidater stadig er
mulig, her nævnte JHN nye prøvekonstruktion på DTU.
Kommende studietur – Der sigtes imod at afholde en studietur til Oslo primo maj 2018, hvor der skulle
være mulighed for at se f.eks. et større tunnelbyggeri. Programmet blev løst 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.
Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste.
Seminar Drift og vedligehold / (Forensic Engineering) – Forventes at blive afholdt juni 2018 inden
sommerferien (7.-8. eller 11.-12. juni blev foreslået). Størstedelen af bestyrelsesmødet kom til at dreje sig
om seminaret.
ESL tog initiativet til sammensætning af et Teknisk arrangement udvalg, som Cowi og Rambøll har begge
efterfølgende har støttet med 2 deltagere.

TWE havde inviteret Bettina Mourier fra Wonderful Copenhagen til mødet for at komme med input til
seminarets drift herunder, planlægning, procedure, kontakter mv. BM kom med mange gode input og efter
dialog med hende kunne følgende foreløbigt konkluderes:







DTU har en kongres sekretariat, se hvad hjælp de kan bidrage med
Supplere med hjælp fra en kongres arrangør. (f.eks. DIS)
Få lavet et detaljeret budget og få erfarne kongres arrangør til at gennemgå
Husk fokus på AV udstyr, herunder teknikker
Træk på Wonderful Copenhagen til kontakter og procedure
Undgå helst sammenfald med større kongresser

Miniseminar - Kommende Miniseminar forventes at blive afholdt torsdag den 26. oktober 2017 (uge 43) kl.
15-19:30. Af de på sidste møde mulige emner var der mest stemning for at gå videre med ” Designforløb
med speciel vægt på samspil med arkitekten”. TVE så input fra D&W som en god mulighed.
I 2018 vil miniseminaret vedr. montage formentlig tage i udgangspunkt Roskilde Fjord, hvor montage
overbygningen skulle pågå.
Generelt
Den næste IABSE konferencer er:
•

Vancouver, Canada: September 2017.

3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Nye aftalte kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen.

7. Eventuelt
Økonomi
Intet.

8. Næste møde
Torsdag den 7. september 2017, 14:00 – 16:00, JNH har foreslået DTU for at se mulige lokaliteter for Drift
og vedligeholdelse seminar (TWE, JNH bekræft venligst).
Kommende bestyrelsesmøder:
•
•
•

Torsdag den 23. november 2017
Torsdag den 1. februar 2018
Torsdag den 26. april 2018 (efterfulgt af generalforsamlingen)

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
Mini seminar
IABSE DK's konstruktionspris
Kommende Studietur
Mini Seminar
Seminar - Drift og vedligeholdelse

Ansvarlig
Alle
Alle
ESL
Alle
Alle

10. Arrangementsliste
Dato
2017
2017 forår, snarest
2017 efterår
2018
Lennart Mortensen 22. juni 2017

