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1)

IABSE’s præsidents møde med Chairs of National Groups:
Deltager fra DK: Leif Vincentsen

Diverse observationer fra mødet:
Bangladesh og Grækenland blev budt velkommen som nye Nationale grupper.
Der skal fortsat gøres en indsats for at skaffe yngre medlemmer! Medlemstallet er generelt gået ned!
Der blev gjort opmærksom på de flyers, der findes for unge ingeniører og
for IABSE generelt. Kan downloades fra IABSE’s hjemmesiden.
Der er nedsat en IABSE Taskgroup for Marketing. Gruppen fremkommer
med forslag til bedre markedsføring af IABSE til foråret.
Der blev udvekslet synspunkter mellem grupperne om måder til at få fat i
nye medlemmer. LJV orienterede om de danske tiltag!
E-learning via IABSE’s hjemmeside er et nyt tiltag, som der ventes meget af
overfor de yngre medlemmer! Input fra medlemmer efterspørges.
Enkelte lande påpegede de komplicerede indmeldelsesprocedurer: i CH og i
eget land.
På næste årsmøde forventes det, at hver National Gruppe fremlægger en
præsentation på 1 side med årets aktiviteter mm.
2)

Årsmøde i IABSE’s Permanent Committée
Deltagere: Leif Vincentsen, Niels Gimsing og Michael Bræstrup

Diverse observationer fra mødet:
81 deltog.
Hirth fortalte om årets aktiviteter og de kommende! Igen blev initiativet
med E-learning fremhævet. Undervisningen skal bl.a. omfatte video af Key
note lectures fra konferencer mm.
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Der er udarbejdet guidelines for kommittéer til konferencer, som ligger på
web’en.
Næste SED-dokument handler om cable vibrations.
4 nye arbejdsgrupper er nu startet vedr. glaskonstruktioner, FRPkonstruktioner, design-konkurrencer (NJG deltager heri) og svingninger af
konstruktioner.
Regnskab for 2006 blev godkendt og ligeledes budget for 2008.
Valg:

Jacques Combault (F) er valgt som Hirths efterfølger.
Michael Bræstrup er blevet formand for SED’s Editorial Board.

Til den Permanente Kommitée blev følgende valgt:
R. Zandonini (Italy)
B.C. Roy (India)
Jan Wium (South Africa)
Mario Fontana (Switzerland)
Der blev erindret om deadlines i oktober (31/10 og 10/10) 2007 for
abstracts til IABSE-Conference i Chicago og i Helsinki. Begge finder sted i
2008.
Symposium holdes i Bangkok i 2009. og i Venedig i 2010 samt London i
2011.
I årets symposium i Weimar deltog over 500 personer og der var udvalgt i
alt 270 papers.
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