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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Gennemgang og opfølgning sidste referat:
• IBE har meddelt IABSE HQ, hvem der er i permanent committee (IBE, LJV og LHE) og hvem
der suppleanter (HST, HSC og JL). IABSE HQ justerer deres optegnelse.
• IBE har meddelt IABSE HQ, at det var uhensigtsmæssigt at IABSE DK ikke var informeret om
indstillingen af Operaen til "Outstanding Structures Award". IABSE HQ (Uli Brunner var enig i
dette).
• IABSE HQ har meddelt at suppleanter har stemmeret, hvis deres deltagelse er annonceret skriftligt før mødet.
• LJV havde rundsendt (02-09-2008) opdateret notat vedr. IABSE Danmarks konstruktionspris".
Notatet rundsendes med referatet.
• Medlemsliste blev rundsendt med sidste referat.
• LJV havde sendt plakat til HST og IBE til opsættelse på henholdsvis DTU og AUC.
Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
IBE rapporterede fra IABSE's årsmøde i Chicago:
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• Det var et lille årsmøde - dvs. uden valg til diverse udvalg
• IBE deltog i møde for de nationale formænd og permanent committee
o møderne havde administrativ karakter
o temaer på møderne var e-learning, flere medlemmer (der er muligt at rekvirere SEI
til uddeling ifm markedsføring af foreningen)
o ændring af vedtægter af administrativ karakter vedr. publication committee
o næste årsmøde ifm. konference i Bangkok 2009
o økonomien ser fornuftig ud
o referat ligger på IABSE's hjemmeside
• IBE deltog i møde WC4 (tidligere WC8)
o IBE deltager i scientific committee i London 2011
• LHE deltog i møde i WG3
IASBE DK havde sponsoreret deltagelse af Uffe Graaskov Jensen. Uffe har leveret en udmærket
beskrivelse af hans oplevelser, som kan læses på hjemmesiden.
IBE, HSC og LHE deltog i konferencen og var enige om at det var en vellykket konference
IABSE holder halvårsmøde i København fra den 2. til 4. april 2009 i forbindelse med overrækkelse
af OSA-plakette til Operaen. IABSE DK medvirken og profilering i den forbindelse blev diskuteret.
IBE vil sammen med LJV vil undersøge mulighederne for mødelokaler og middag med Operaen og
diskutere hvordan man kan opnå lidt presseomtale (f.eks. Ingeniøren og Lorry). .
JL tilbød gennem kollega at arrangere rundvisning i København af medfølgende ægtefælder.
3. Dansk bro og tunnelpris
IABSE DK er nu hovedsponsor til Dansk bro og tunnel pris, som NVF uddeler.
Det er foreslået at de 14 medlemmer i NVF har en stemme per medlem, mens de 6 medlemmer i
IABSE DK's bestyrelse har to stemmer per medlem og at NVF og IABSE hver indstiller to kandidater til prisen.
Procedure for uddeling er vedlagt referatet.
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4. Initiativer til at skaffe nye medlemmer
LHE vil forberede regneark til systematisk tilgang til nye potentielle medlemmer. En ide var at der
skal "udpeges" en ambassadør i de firmaer som beskæftiger sig med broer og bærende konstruktioner, som kan agitere for IABSE.
LHE rundsender regneark.
5. Arrangementer
Foreningen havde et meget vellykket tur til Ørestanden, men desværre med alt for lille deltagelse.
Vindmølle arrangementet var blevet aflyst fordi Vestas ikke kunne modtage os på den planlagte dato. Det blev besluttet at prøve at gennemføre arrangementet senere. Skov-Nielsen har lovet forsat at
stå for arrangementet med Jørn Lauridsen er tovholder i bestyrelsen. Der satses på en tur til februar.
Forskellige forslag blev diskuteret:
• Vindtemadag med indlæg af producenter, ejere, universitet, rådgivere og entreprenører (HSC)
• Strukturel brug af glas (HST)
• M3 (LHE)
• Opera-arrangement
Det skal overvejes om nogle af disse arrangementer skal gennemføres sammen med DSBy.
7. Hjemmesiden
Hjemmesiden blev ikke diskuteret
Udeståender
• beskrivelse af vores arrangement med NVF32 og den danske bro- og tunnelpris
• link til det danske vej og bromuseum
8. Eventuelt
IBE bad bestyrelsen om at læse vedtægter for IABSE DK samt at surfe rund på hjemmesiden inden
næste møde.
9. Næste møde
Næste møder 20. november 2008 (15:00) og 5. marts 2009 (8:30). Møderne afholdes hos Rambøll.
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