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Bestyrelsesmøde i dansk IABSE
Tid

:

2004-01-22

Sted

:

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade

Til stede

:

Niels Chr. Skov Nielsen
Bente Hansen
Niels Jørgen Gimsing
Anton Petersen
Susan Gadegaard
Ibi Ahlm

NCSN
BH
NJG
AP
SG
IA (referent)

Bjørn Lykke Jensen
Leif Vincentsen
Lasse Løvgren

BLY
LVI
LLØ

Fraværende :

Dagsorden udsendt.

Action
1.

Godkendelse af referat
Referatet godkendt med en bemærkning om, at kongressen i København er i 2006 og ikke som angivet 2005. Endvidere staves Klaus
Ostenfelds navn med K og ikke med C.

2.

Orientering fra formanden
NCSN har talt med Golay vedr. kongressen i København og aftalt, at NCSN
NCSN sender et opdateret oplæg til IABSE International, se pkt. 4.

3.

Orientering fra kasserer (Tilskud til IABSE Foundation)
SG berettede at foreningen har et samlet indestående på kr. 400.000 og
at der for 2003 er et lille underskud pga. kontingentrestancer. Der har i
øvrigt været en tilgang af yngre medlemmer på ca. 15%.
Bestyrelsen diskuterede tilskud til IABSE Foundation, og der var enighed
om at afvente stillingtagen, til vi har fået svar fra Golay vedr. medlemsstatus. Bestyrelsen besluttede at LJV/SG skal rykke Golay for svar på LJV/SG
foreningens skrivelse af 5. december 2003 vedr. medlemsstatus.

4.

IABSE-Kongres i København 2006
NCSN meddelte, at vi endnu ikke har fået et formelt officielt svar fra
IABSE International. NCSN har aftalt med Golay, at vi sender et opdate-
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ret oplæg til IABSE International. Bestyrelsen blev enige om at nedsætte
et arbejdsudvalg bestående af LJV, AP og NCSN. NCSN indkalder hur- NCSN
tigst muligt til et møde og revideret oplæg skal være færdigt 1. marts
2004.
AP meddelte at Erik Stoklund Larsen er interesseret i at gå ind i Organizing Committee og at Jørgen Lauridsen skal med i Scientific Committee.
Bestyrelsen diskuterede, om det er korrekt at kalde arrangementet en
kongres. Bestyrelsen besluttede herefter at det vil være mest korrekt at
kalde arrangementet for en konference.
Endvidere blev bestyrelsen enige om at der til Shanghai konferencen i
2004 skal udarbejdes en PowerPoint præsentation af konferencen i København 2006. BH bemærkede, at VD har en der evt. kan bruges.
I øvrigt blev BH bedt om at undersøge mulighederne for et konference- BH
sted i København.

5.

6.

7.

Tur til Rion-Anterion
Bestyrelsen diskuterede turen og blev enige om flg.:
• besøget skal ligge ultimo september 2004
• det er IABSE Danmark som arrangerer turen i samarbejde med
DSBY
• besøg på byggepladsen lørdag samt retur til Athen samme dag
• søndag Athen
NJG
• NJG finder en fransk kontaktperson
• BH undersøger mulighederne for fly, overnatning samt udflugtsmu- BH
ligheder
Tur til Malmø
Bestyrelsen blev enige om:
• at besøget skal foregå i april/maj måned 2004, og at både Turning
Torso og svingbroen indgår i besøget
• at max. antal deltagere er 50
• at IABSE DK betaler bustur samt frokost
• at SG taler med LVI om turen, som melder tilbage til bestyrelsen SG/LVI
hurtigst muligt, så turen kan annonceres.
Eventuelt
Ansøgning om medlemskab
Problemerne omkring ansøgning om medlemskab af den danske forening blev diskuteret. Bestyrelsen blev enige om at IA beskriver den nuværende procedure og sender den til NCSN, som så tager en snak med
Golay.
Nye medlemmer
Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi skal få flere medlemmer og blev
enige om, at SG pr. e-mail sender en liste med firmamedlemmer til bestyrelsen.

IA
NCSN

SG
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På næstkommende bestyrelsesmøde drøftes en evt. målrettet hvervekampagne hos firmaer, som IABSE Danmark skønner bør være medlem
af foreningen.
Bestyrelsesreferater
Bestyrelsen blev enige om også at lægge bestyrelsesreferater op på
hjemmesiden.
Generalforsamling
Bestyrelsen besluttede at næste generalforsamling er tirsdag den 27.
april kl. 16.00 hos Vejdirektoratet.
NCSN spørger om Jørgen Lauridsen vil være dirigent.

NCSN

BLY undersøger om nogen er på valg, udsender indkaldelse med stan- BLY
darddagsorden til medlemmerne samt annoncerer generalforsamlingen
på hjemmesiden.
Danske aktiviteter – indmelding til IABSE International
Bestyrelsen blev enige om at NCSN laver en indmelding til IABSE Inter- NCSN
national vedr. vores aktiviteter. Til det brug udformer NJG et lille skriv NJG
om vores vellykkede hvervekampagne målrettet mod yngre medlemmer
og sender det til NCSN.
8.
Næste møde:
Fastsat til d. 27. april 2004 kl. 15.00 hos Vejdirektoratet, herefter generalforsamling.
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