Danish Group of IABSE

IABSE bestyrelsesmøde 28 marts 2006

Deltagere:

Niels Chr. Skov Nielsen,
Leif Vincentsen,
Niels Jørgen Gimsing
Ib Enevoldsen
Anton Petersen,

Fraværende: Eilif Svensson

NSN
LJV
NJG
IE
APE

VD
Sund & Bælt
DTU ;
Rambøll,
COWI (referent)

ES

ES Consult

1. Gennemgang og Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Meddelelse fra formanden
IABSE International;
Executive Committe ; 3 medlemmer af Executive Committe er på valg i 2007 og heraf er 2 skandinaver (Edlund og Jutila) som ikke kan genvælges. Enighed om at vi fra dansk side skal finde egnet kandidat til de kommende valg.
Working Commissions; Her er 3 formænd på valg. Enighed om at den danske bestyrelse skal gøre
en indsats for at få danske kandidater ind. Man kan eventuelt få lov at deltage som gæster i en periode (følordning).
Til delegeretmøderne i IABSE har vi 3 stemmer. Hvis en har frafald skal vi huske at give fuldmagt
til den/de der deltager.
Award Merit
NJG foreslår vi fra dansk side overvejer kandidater til denne award
IABSE Danmark; Ingen Meddelelser
3. Meddelelser fra kasserer.
3.1 Medlemstilgang/afgang
Vi er pr. 1. marts 2006 79 betalende medlemmer + 3 æresmedlemmer. Sammenlignet med no-
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vember 2005 er der tale om en tilbagegang på 7 medlemmer. Udmeldingerne kommer primært
fra unge ingeniører der tidligere har meldt sig ind som studerende og nu som færdiguddannede
afkræves fuld kontingent. Bestyrelsen vil intensivere markedsføringsindsatsen for nye medlemmer, dels på de højere læreanstalter, men os ved henvendelse direkte til potentielle medlemmer. Entreprenører er fortsat svagt repræsenteret i IABSE, men der mangler også en række
større danske rådgivningsvirksomheder. NSN vil på IABSEs vegne rette skriftlig henvendelse
til potentielle entreprenør -og rådgivningsvirksomheder. Følgende virksomheder blev nævnt
som potentielle medlemmer, NCC, Skanska Danmark; Pihl; Birch & Krogboe; Niras; Gimsing
& Madsen.
Vi vil også fortsætte markedsføringen på ingeniørskolerne. På DTU vil APE tage kontakt til
Christos Georgakis, der underviser i Brobygning og Jesper Gath der underviser i Husbygning.
3.2 Kontingenter
Ikke drøftet
3.3 Foreningsøkonomi
LJV gennemgik udviklingen i foreningens faste udgifter og faste indtægter. I lyset af at IABSE
Danmark i år arrangerer en international konference vil LJV udarbejde budget for 2006 baseret
på input fra organisationskomiteen (NSN).
4. Arrangementer
Vi har fået henvendelse fra Dansk Selskab for Bygningsstatik om vi vil være medarrangører
for en tur til Oslo hvor man vil besøge den nye opera og Bjørvika Tunnelen. Der er enig om at
støtte op om arrangementet. NSN melder tilbage.
5. Working Commissions
Intet nyt.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres m.h.t.
- application form (APE action)
7. IABSE konferencen i Danmark 2006
Trafikministeren har meldt afbud til at åbne konferensen d. 15 maj. Nye emner blev drøftet.
Det aftaltes at NSN retter henvendelse til Jens Kampmann. LJV vil sende en føler ud via Leo
Larsen Sund & Bælt.
Der er indtil videre tilmeldt 103 deltagere.
Budgettet blev kort gennemgået. Brake even er nu ca. 200 deltagere
Manfred Hirth har sagt ja tak til at deltage i åbningen.
6 ud af 17 stande mangler at blive solgt.

8. Eventuelt
Generalforsamling afholdes 27 april kl. 16.30 hos VD. APE sender indkaldelse ud.
9. Næste møde
Næste møde afholdes 27. april kl. 15.30 forud for generalforsamlingen hos VD.
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