Danish Group of IABSE

IABSE bestyrelsesmøde 15. april 2008 hos Sund & Bælt
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Der forelå ikke agenda til dagens møde. Det blev forslået at standardagenda blev fulgt.
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelse fra formandenSekr
Ansøgning om tilskud til deltagelse i IABSE konferencen i Chicago
Uffe Graaskov Jensen, der er PhD studerende på Syddansk Universitet med professor Linh Cao
Hoang som vejleder, har sendt en ansøgning om støtte til deltagelse i IABSE konferencen i Chicago
i alt 15.000 kr. Det blev besluttet at støtte med 8.000 kr. til dækning af flybillet og konference afgift.
Til gengæld skal Uffe rapportere fra besøget og skal forsøge at få hans forskning publiceret i SEI.
NVF32/Den danske Bro- og Tunnel Pris
IABSE Danmark er nu hovedsponsor for den danske Bro- og Tunnel pris, som blev uddelt ved den
nyligt afholdte brodag, med 10.000 kr per år. Prisen blev i år tildelt Steen Jensen fra MTH.
IABSE Danmark vil få indflydelse på nominering og valg af kandidater på lige fod med NVF32.
Der skal udarbejdes et opslag på hjemmesiden som fortæller om sponsoratet og om prisen.
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Generalforsamling
Sekretæren udsender indkaldelse til generalforsamlingen i morgen.
Generalforsamlingen afholdes hos VD, hvor NSN har reserveret mødelokaler. Der afholdes formøde - kort bestyrelsesmøde kl 16:00 og selve generalforsamlingen begynder kl 18:00.
Niels Chr. Skov Nielsen afgår som formand og udtræder efter 2 valgperioder af bestyrelsen. Der var
lidt usikkerhed om hvornår Niels J. Gimsing var blevet indvalgt i bestyrelsen og om han er på valg.
Eilif Svensson ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Jørn Lauridsen, VD opstiller til bestyrelsen. Derudover blev nye kandidater diskuteret. Der var
enighed om at det ville være godt hvis entreprenørbranchen blev repræsenteret. Et par kandidater
blev nævnt. IBE undersøger om de er villige til at opstille.
Bestyrelsen vil pege på Ib Envoldsen som ny formand.
3. Meddelelser fra kasserer
Kassereren fremlagde revideret regnskab for 2007. Regnskabet viser et overskud på 1.149,46 kr.,
hvilket er noget bedre end det budgetterede underskud på 49.830 kr. Forskellen skyldes primært
mindre udgifter til ture/konferencer og sponsorat til B150 - DTU end budgetteret.
Budget for 2008 blev fremlagt.
Regnskab og budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
4. Arrangementer
• Besøg i Ørestaden. IBE har undersøgt mulighederne og det skulle være muligt at arrangere en
rundvisning. Mulige datoer er 4/9 og 11/9.
• Besøg i Rudkøbing på Vestas tårnfabrik og vingefabrik i Nakskov. NSN har undersøgt mulighederne. Det blev besluttet at forsøge at afholde arrangement lørdag den 21/6 som et heldagsarrangement.
• LJV havde forberedt et oplæg til en IABSE, DK pris for ”Outstanding Structures Award”, som
blev diskuteret. Der var enighed om, at prisen kunne uddeles en gang årligt.
6. Working Groups
NJG deltager i Working Group 3: Guidelines for Design Competitions for Bridges.
7. Hjemmesiden
Se tidligere
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8. Eventuelt
Mikael Bræstrup har sendt beskrivelse af hans IABSE aktiviteter. Det blev besluttet at oprette et
medlemsområde på hjemmesiden hvor dette kan placeres.
9. Næste møde
Der afholdes et kort bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 29. april 2008 kl. 16:00 hos Vejdirektoratet.

Lars Hauge/2008-04-16

