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Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Bestyrelsesvalg
a. Valg af formand
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Leif Vincentsen forlader bestyrelsen efter to valgperioder.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Henrik Christensen.
c. Lars Hauge er på valg og modtager genvalg
Valg af revisor
IABSE aktiviteter, (afholdte og kommende)
Danske IABSE repræsentanter
a. Permanent Committee
b. Working Commissions
Eventuelt

Fremmødte:
Henrik Christensen
Tina Vejrum
Michael Bræstrup
Andrew Martin
Ib Enevoldsen
Henning Schultz
Leif Vincentsen
Jørn Lauritsen
Claus Ostenfeld
Henrik Stang (referent)

1. Valg af dirigent
Claus Ostenfeld blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og afholdt inden for tidsfristen.
2. Formandens beretning
Formanden gjorde rede for bestyrelsens sammensætning i 2011: formand Ib Enevoldsen, Leif
Vincentsen kasserer og sekretær Lars Hauge. Der er i 2011 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referater
fra bestyrelsesmøder kan finde på foreningens hjemmeside. Formanden opfordrede til at følge med
på foreningen hjemmeside www.iabse.dk og www.IABSE.org.
IABSE Danmark har i det forløbne år fortsat samarbejdet med NVF‐32 for Broer og Tunneler om
Dansk Bro og Tunnelpris. Prisen, som er en fælles pris mellem de to foreninger, tildeltes i år til Erik
Stoklund Larsen.
Dansk Konstruktionspris blev ikke uddelt i 2010. Formanden opfordrer alle til at indstille. Fristen er
1. maj.
IABSE Journal Structural Engineering International uddelte Outstanding Paper Award til Dansk
paper: ‘Design of Mechanically Reinforced Glass Beams, Modeling and Experiments’ af Ølgaard,
Nielsen og Olesen.: http://www.iabse.org/association/awards/opac/olgaard.php
Muligheden for samarbejde med Dansk Brodag blev undersøgt i 2010 men projektet opgivet.
Bestyrelsen har konstateret svigtende interesse for et antal arrangementer men høstet god erfaring
med samarbejde med DSBy.
IABSEs Årsmøde blev afholdt i Venezia i 2010. Leif Vincentsen og Jørn Lauritsen deltog.
Formanden gav en gennemgang af kommende arrangementer herunder arrangement i forbindelse
med åbning af Vej og Bromuseum ved andelslandsbyen i Holbæk. Leif Vincentsen fortalte om
formål med museum. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden.
Der blev fremsat forslag om at præsentere Outstanding Structures Award på IABSE Danmarks
hjemmeside. Forslaget blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2010 og budget for 2011
Vedr. regnskab 2010 noteres det, at indtægterne stemmer pænt med budget, bortset fra
renteindtægterne. Personaleskift har gjort, at formuen ikke er blevet placeret som forventet, så
renteindtægterne er ikke kommet til at svare til det forventede. På udgiftssiden bemærkes det, at
omkostninger er lavere end forventet pga. aktiviteter uden tilskud, manglende aktiviteter, mangle
ansøgninger til støtte til unge ingeniører, dansk konstruktionspris blev ikke uddelt, samt at
opdatering af hjemmeside er udskudt til 2011. Der blev redegjort for udeståender. Det
konkluderedes, at underskuddet i 2010 blev væsentlig mindre end forventet. Budget 2011 forudser
tilgang af ca. 10 medlemmer. Det bemærkedes, at individuelt medlemskontingent er tabsgivende
over for IABSE International, Zurich. Der tæres 60.000,‐ på formuen.
Regnskab blev godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag.
Til budgettet bemærkedes det, at det er hensigten at nedskrive overskud i den ordinære drift og
optjene formue ved konferencer og kongresser. Claus Ostenfeld foreslog, at formuen kunne bruges
til en større statsning. Leif Vincentsen bemærkede, at noget sådant kræver et kontingentjustering.

Forslag til budget og kontingent for 2012 blev godkendt. Budgettet er vedlagt som bilag.
4. Bestyrelsesvalg.
Claus Ostenfeld orienterende om valgreglerne. Lars Hauge er på valg og Leif Vincentsen udtræder
af bestyrelsen efter 2 valgperioder. Henrik Christensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Lars
Hauge blev genvalgt uden modkandidater. Ib Enevoldsen takkede på bestyrelsens vegne for Leif
Vincentsens store indsats for IABSE.
5. Valg af revisor
Erik Stoltzner blev valgt uden modkandidater.
6. IABSE aktiviteter. Gennemgangen af gennemførte og planlagte aktiviteter var dækket af
formandens beretning. Derudover arbejdes der på at tiltrække det årlige IABSE symposium i 2016.
Michael Bræstrup orienterede om kommende møder, intet er planlagt efter 2013.
7. Danske IABSE repræsentanter i PC og WC og WG.
a. Formand, kasserer og sekretær var tidligere medlemmer i Permanent Committee. GF
opfordrede til at deltage i PC møderne.
b. Ib Enevoldsen deltager i WC4 som medlem og Michael Bræstrup er chair i SED editorial
board.
c. Niels J. Gimsing deltager i WG3 som medlem
d. Foundation Council: Claus Ostenfeld er medlem og redegjorde for fondens formål og virke.
e. Advisory Committee: Claus Ostenfeld er medlem. Claus Ostenfeld redegjorde for
aktiviteterne i dette organ.
f. Gimsing med i SEI advisory board.
g. Anbefalinger fremsendes for Leif Vincentsen, Tina Vejrum, Lars Hauge og Andrew Martin i
diverse arbejdsgrupper og komiteer.
8. Eventuelt
Leif Vincentsen foreslog, at Henrik Christensen overtager kasserejobbet. Formanden noterede
dette. Michael Bræstrup bemærkede, at hjemmesiden trænger til opdatering. Claus Ostenfeld
opfordrede til at IABSE Danmark revitaliseres. Henrik Christensen takkede for valget. Formanden og
dirigenten takede for god ro og orden.
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