Danish Group of IABSE

IABSE bestyrelsesmøde 11. november 2005

Deltagere:

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

NSN
LJV
ES
NJG
IE
APE

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

Fraværende: Ingen

1. Gennemgang og Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Meddelelse fra formanden
IABSE International; Ingen meddelelser
IABSE Danmark; Ingen Meddelelser
3. Meddelelser fra kasserer.
3.1 Medlemstilgang/afgang
Vi er pr. 1. november 86 betalende medlemmer + 3 æresmedlemmer, svarende til en fremgang
på 9 medlemmer i forhold til samme tidspunkt i 2004. Bestyrelsen vil fortsætte markedsføringsindsatsen dels på de højere læreanstalter, men os ved henvendelse direkte til potentielle
medlemmer. Entreprenører er i dag svagt repræsenteret i IABSE, men der mangler også en
række større danske rådgivnings virksomheder. 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
De nye kontingentsatser fremgår af generalforsamlingsreferatet og vil endvidere fremgå af følgeskrivelse til giroopkrævningen, der udsendes i november.
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3.3 Foreningsøkonomi
LJV gennemgik udviklingen i foreningens faste udgifter og faste indtægter. Årsresultatet forventes på disse poster at give et underskud i 2005 på 25.000 kr. Formuen, der i dag udgør
282.000 kr. vil blive reduceret med dette beløb samt med de øvrige, variable udgifter, der
kommer i årets løb.
For 2006 forventes underskuddet på de faste poster reduceret til ca. 9.000 DKK dels på grund
af kontingentforhøjelser, dels fordi 15 junior medlemmer rykker op i den dyrere kontingentkategori 30-35 år.
Der er enighed om at udgifter i forbindelse med IABSE konferensen 2006 holdes 100% adskilt
fra foreningens normale drift. Dette regnskab administreres as DIS. Kopi af faktura modtaget
af kasserer på trykning af første konferencefolder sendes til NCSN, der sørger for at DIS refunderer beløbet til kasserer.
4. Arrangementer
Ingen
5. Working Commissions
NSN vil til næste møde medbringe oversigt over Working Commissions (WC) og danske medlemmer af WC. Fremover vil IABSE Danmark anmode om en gang årligt forud generalforsamlingen om en kort statusrapport over årets arbejde.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres m.h.t.
- Permanent Committe; Leif Vincentsen tilføjes
- Working Commissions; Ib Enevoldsen tilføjes for WC 8.
- Correspondent for Denmark for SEI; M. Bræstrup indføjes
Ved afbud til Permanent Committe meeting bør fuldmagt udstedes til den der deltager, for at
udnytte de stemmer vi har.
7. IABSE konferencen i Danmark 2006
Trafikministeren er blevet anmodet om at åbne konferensen d. 15 maj
Budgettet blev kort gennemgået. Brake even er 250 deltagere, forudsat:
- alle betaler inden 1. maj dvs. det lave tilmeldingsgebyr
- fordelingen mellem young members/ members er 50%/50%.
Bestyrelsen føler at 250 deltager måske er lidt optimistisk, hvorimod de øvrige antagelser er
mere forsigtige. Det aftales at man vil bede organisations kommitten foretage en følsomhedsanalyse. Hvad bliver underskuddet hvis kun 200 tilmelder sig. Erfarings tal omkring tilmelding
kan formentlig indhentes hos IABSE sekretariatet. NSN vil bringe bestyrelsens kommentarer
tilbage til Organizing Committee.
Der budgetteres med 170.000DKK i udstillingsindtægter.
- Velkomst på rådhuset er mandag aften.
- Gallamiddagen er tirsdag aften på Hotel d'Angleterre
- Udstillingen åbner søndag eftermiddag og vil være åben til 21.00
- Registrering søndag 18.00-20.00
- Det foreslås at DIS sælger 2 dages metro kort fra konference sekretariatet.
- Format for Posters skal afklares. E. Stocklund Larsen afklarer med DIS.
Udkast til final invitation blev gennemgået, og en række kommentarer givet. Det anbefales at
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forbedre billedmaterialet og gøre det mere alsidigt. (Opera; Metro; Gl. Lilleælt; Storstrømsbroen; Ny Lillebælt; Vejlefjord blev nævnt). Den endelige udgave vil blive fordelt til bestyrelsen inden udsendelse 30. november.
8. Eventuelt
Intet
9. Næste møde
Næste møde afholdes 2. marts kl. 14.00 i VD.

