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Generalforsamling i dansk IABSE
Tid

:

2004-04-27

Sted

:

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13

Til stede

:

Jørn Lauridsen
Chr. Tychsen
Ib Enevoldsen
Leif Vincentsen
Niels Jørgen Gimsing
Lasse Løvgren
Bente Hansen
Niels Chr. Skov Nielsen
Bjørn Lykke Jensen

1.

JL
CT
IE
LV
NJG
LL
BH
NCSN
BLJ (referent)

Valg af dirigent
JL blev valgt

2.

Formandens beretning
Beretningen blev taget til efterretning
NJG bemærkede en tilfredsstillende stigning i antallet af nye yngre medlemmer.
Beretningen er vedlagt referatet

3.

Fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent
Regnskabet udviste et underskud på 83tkr, hvilket er iht til det planlagte.
Revisor bemærkede at tilgodehavende hos medlemmer burde chekkes, samt at det
burde overvejes at flytte midler fra girokontoen til obligationer. Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.
Bestyrelses forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
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Bestyrelses valg
MCSN var på valg.
MSCN blev genvalgt, og fortsætter som formand
Chr. Tychsen blev genvalgt som revisor

5.

IABSE aktiviteter (afholdte og kommende)
Der har været afholdt ekskursion til Viaduc de Millau i Frankrig. Turen havde 18 tilmeldte, hvilket var tilfredstillende. Enighed om at det var en god tur.
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Besøget i 2003 til Turning Torso i Malmø bliver fulgt op med en ny tur i maj. Foruden
Selve tårnet er også den nye svingbro over havnen på turprogrammet. Foreløbig er der
21 tilmeldte. Turen finansires 100% af IABSE, og hovedformålet er at tiltrække nye
yngre medlemmer.
Der planlægges en tur til Svinesundbroen i oktober. Turen er ikke planlagt i detaljer, og
kan eventuelt kombineres med en tur med Oslobåden.
Generelt vil bestyrelsen anbefale at der satses på ”mange små” frem for ”få lange” ture.
Der arbejdes på at der i 2006 kan afholdes et IABSE seminar i København med arbejdstitlen: Operation, Maintenance and Rehabilitation of Large Infrastructure Projects,
Bridges. Det forventes at seminaret kan annonceres i september på kongressen i
Shanghai. Der er oprettet et sekretariat bestående af Jens Vejlby Thomsen og Erik
Stoklund, samt en organizing komitee bestående af NCSN og BLJ.

Danske IABSE repræsentanter
6.
Danske medlemmer i Permanent Commitee
NCSN, AP og BLJ
Danske medlemmer i Technical Committee:
MWB
Danske medlemmer i Working Commisions
- WC 3: Mikael W. Bræstrup, formand
WC 6: T. Andersen
WC 8: Ib Enevoldsen
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Eventuelt
intet

9.

2004-08-03
BLJ

