Danish Group of IABSE
Generalforsamling 2013 i IABSE DK - Referat
Tid :

25 april 2013 kl. 16.30

Sted :

MTHøjgaard, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg.

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskab
Orientering om budget for 2013 og forslag til kontingent for 2014

4.

Bestyrelsesvalg
Der er ingen af bestyrelsens medlemmer der er på valg.

5.

Valg af revisor

6.

Gennemgang og vedtagelse af reviderede Vedtægter (se vedlagt)

7.

IABSE-aktiviteter (afholdte og kommende)

8.

Danske IABSE repræsentanter
- Permanent Committee
- Working Commissions

9.

Eventuelt

Fremmødte:
Erik Stoltzner
Henning Schultz
Henrik Stang
Erik Stoklund
Henrik Christensen
Lars Hauge (Referent)

Generalforsamling2007
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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.

2.

Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 7 og 8)
Henning Schultz var valgt som formand af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerede sig med,
Henrik Christensen som kasser og Lars Hauge som sekretær. Formanden, kassereren og sekretæren
er medlemmer permanent committee, mens bestyrelsens øvrige medlemmer er suppleanter.
Der er afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Bestyrelsesmøder med referater forfindes på www.iabse.dk. I øvrigt henvises til den nye hjemmesiden for IABSE
(www.iabse.org), hvor der man kan få mere information blandt andet e-learning.
Flg. danske medlemmer er aktive:
Leif Vincentsen - WC4
Tina Vejrum - WC2
Andrew Martin - WC7
Mikael Brædstrup - SED editorial board
Niels J. Gimsing - Design Competitions
Jacob E. Andersen - WG4
Der er afholdt mini-seminar om bevægelige broer de 30 august 2012. Præsentationerne kan findes
på hjemmesiden.
IABSE DK's konstruktionspris blev ikke udelt i 2012. Der blev uddelt en særlig udemærkelse til
Hejmdal - Kræftpatienternes Hus i Århus.
IABSE-DK fortsatte samarbejde med NVF-32 udvalg for broer og tuneller om Dansk Bro- og Tunnelpris. Prisen uddeles således nu som en fællespris mellem de to foreninger. I 2013 blev prisen tildelt Arne Henriksen fra VD i form af et rejselegat på 20.000 kr.
Der arbejdes på at gennemføre arrangementer svarende til IABSE DK's årshjul, som er vist i
IABSE DK's brochure.
Beretningen blev taget til efterretning.
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3.

Fremlæggelse af regnskab 2012 og orientering om budget for 2013 og forslag til kontingent
for 2013.
Kassereren fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som udviste et underskud på 33.055,41 kr
mod et budgetteret underskud på 50.883,85 kr. De danske medlemmer betaler et medlemskontingentet, der er mindre end betalingen til IABSE i Zurich.
IABSE Danmarks formue udgør per 2011-12-31 267.830,57 kr.
Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.

Kassereren fremlagde det vedlagte budget for 2013. Budgettet udviser et underskud på ~50.000 kr.
Budgettet er baseret på 79 medlemmer som foreningen havde per 1/1 2013.
Bestyrelses foreslog samme kontingent for 2013 som for 2012:
Firmamedlemmer:
Personlige medlemmer over 65
Personlige medlemmer 27 - 34 år (junior)
Studerende under 27 år
Øvrige senior medlemmer

kr. 4.000
kr. 400
kr. 450
kr. 200
kr. 1.100

Kontingentforslaget for 2013 blev herefter vedtaget.
Budgettet blev godkendt.
4.

Bestyrelsesvalg
Henning Schultz blev genvalgt som formand.
Bestyrelsen var ikke på valg.

5.

Valg af Revisor
Kirsten Riis blev enstemmigt genvalgt som revisor.

6.

Gennemgang af reviderede vedtægter
Reviderede vedtægter var blevet rundsendt med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Der blev kort
redegjort for konsekvenserne of de blev derefter godkendt.

7.

IABSE aktiviteter (afholdte og kommende)
Se formandens beretning.

8.

Danske IABSE repræsentanter
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9.

Se formandens beretning.
Eventuelt
Generalforsamlingen sluttede kl.17.30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og deltagerne for fremmøde.

Lars Hauge, 2013-04-30

Bilag
- Regnskab for 2012
- Budget for 2013

