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Dagsordenen var: Forberedelse til eftermiddagens Generalforsamling og
IABSE Conference 2006

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 7 marts.
Referatet blev godkendt.
2. Formandens beretning (generalforsamling)
•

NSN fremlagde udkast til formandens beretning til bestyrelsens evt. kommentarer. Det blev
forslået i bestyrelsens beretning at fremhæve den positive udvikling i medlemstallet i Danmark.
På dette punkt adskiller Danmark sig i forhold til andre medlemslande, hvor den generelle situation er stagnation/tilbagegang.

3. Kassererens gennemgang af regnskab og forslag til kontingent 2005
LJV fremlagde der reviderede regnskab for 2004. Tabet i forbindelse med den planlagte studie tur
til Svinesund blev drøftet. Man var enige om at forsøge at begrænse tabet mest muligt ved på ny at
rette henvendelse til DFDS om frafald af et bestillingsgebyr.
LJV fremlagde forslag til kontingenter for 2005. På grund af et stadig voksende underskud på årsbasis vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen en mindre kontingentforhøjelse. Endvidere vil bestyrelsen foreslå en ny kategori medlemmer, "studerende under 27 år" hvor kontingentet bliver så
lavt som 250 DKK. Det skal være med til at skabe nye medlemmer til foreningen.
4. IABSE Conference 2006
Preliminary Invitation and call for paper foreligger nu. Nu gælder det om at markedsføre konferencen. Flere danske firmaer har fået tilsendt en række eksemplarer til fordeling i ind og udland.
Det blev besluttet at der til næste møde skal forelægge et egentlig budget for konferencen som udgangspunkt for den endelige detailplanlægning.
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5. Working Commisions
Danske medlemmer i Working Commissions blev gennemgået. Bestyrelsen vil fremover gå mere
aktivt ind i at få valgt gode danske repræsentanter til de 8 Working Commissions.
Tidspunkt for næste møde blev ikke aftalt men formanden vil snarest fremkomme med forslag til
tidspunkt for næste møde.
Ape
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