Danish Group of IABSE

Generalforsamling 2019 i IABSE Danmark – Referat
Tid:

25. april 2019 kl. 16:30

Sted: COWI, Parallelvej 2, Kongens Lyngby
Dagsorden (som udsendt):
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskab
Orientering om budget for 2019

4.

Bestyrelsesvalg og valg af formand
Henrik Christensen (Kasserer) har siddet i to valgperioder og kan ikke genvælges.
Tina Vejrum (formand) blev valgt i 2015 og modtager genvalg.
Lars Fuhr Pedersen stiller op til bestyrelsen

5.

Valg af revisor

6.

IABSE aktiviteter: Afholdte og kommende

7.

Danske IABSE repræsentanter:
Executive Committee
Permanent Committee
Technical Committee, Commissions, Task Groups, SEI EdB

8.

Bestyrelsen forslår at pkt. 3.1 i vedtægterne ændres således, at kravet om min. 1 medlem
skal være på valg hvert år udgår

9.

Eventuelt

10.

Uddeling af IABSE-Danmarks Konstruktionspris 2018

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:
Tina Vejrum
Jens Henrik Nielsen
Lennart Mortensen (Referent)
Erik Stoklund Larsen
Henrik Christensen
Afbud bestyrelsesmedlemmer:
Lars Thorbek
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1. Valg af dirigent
Henning Schultz blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
afholdt inden for tidsfristen 1. maj.
2. Formandens beretning ( inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7)
Se vedlagte bilag.
3. Fremlæggelse af regnskab 2018, orientering om budget for 2019
Kasseren Henrik Christiansen fremlage regnskab for 2018 og budget for 2019.
Regnskab for 2018:
Kassereren fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som viste et overskud på 315.818 DKK.
Overskuddet skyldes helt overvejende de ekstraordinære indtægter fra sommerens afholdte Internationale
IABSE konference.
IABSE Danmarks formue udgør per 31. december 2018 et beløb på 417.590 DKK.
Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Budget for 2018:
Budgettet for 2018 viser et underskud på 8.972kr, og er baseret på en antagelse om uændret medlemstal
Budgettet blev godkendt.
Kontingent for 2019:
Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

4. Bestyrelsesvalg og valg af formand
Tina Vejrum blev genvalgt som formand.
Lars Fuhr Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen
5. Valg af revisor
Kirsten Riis blev genvalgt som revisor.
6. IABSE aktiviteter
Se formandens beretning under pkt. 2.
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7. Danske IABSE repræsentanter
Se formandens beretning under pkt. 2.

8. Vedtægtsændring
Bestyrelses ændringsforslag blev godkendt således at kravet om minimum 1 bestyrelsesmedlem skal være
på valg hvert år bortfalder. Se vedlagte opdaterede vedtægter af april 2019.

9. Eventuelt
Intet under eventuelt.
10. Uddeling af IABSE-Danmarks Konstruktionspris 2018
Modtager af konstruktionsprisen 2018 er jernbanebroen TP30 beliggende på strækningen mellem
København og Ringsted ved Vallensbæk. Prisen blev af formanden Tina Vejrum uddelt til repræsentanter
fra Bygherren, Entreprenøren, Ingeniøren og Arkitekten.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen og deltagerne for fremmøde.
Lennart Mortensen, 2019-05-19
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Generalforsamling 2019 i IABSE Danmark – Formandens beretning
2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7)
Tina Vejrum var valgt som formand af generalforsamlingen i 2018. Bestyrelsen konstituerede sig med
Henrik Christensen som kasserer og Lennart Mortensen som sekretær. Formanden, kassereren og
sekretæren er medlemmer af Permanent Committee, mens bestyrelsens øvrige medlemmer er
suppleanter.
Aktiviteter i IABSE Danmark:
Den største og vigtigste aktivitet i IABSE Danmark i det forgangne år har været afholdelsen af den
internationale konference om Drift og Vedligehold i juni 2018:
24. – 27. juni 2018: International IABSE Conference Copenhagen 2018
"Engineering The Past, to Meet the needs of the Future"
Konferencen blev en stor succes med 180 deltagere fra 26 forskellige lande. Over 100 af deltagerne var
udenlandske heraf over 80 fra lande udenfor Skandinavien. Det var første gang i IABSE regi af der blev
afholdt en 'mid-year conference' og det var en stor ære for IABSE Danmark, at IABSE's præsident deltog i
hele konferencen og både holdt et indlæg ved åbningen samt sagde de afsluttende ord på konferencens
sidste dag.
Der blev udsendt et ganske detaljeret spørgeskema til deltagerne som opfølgning og det var en stor glæde,
at feedback var så overvældende positivt,- både i forhold til det teknisk, videnskabelige indhold og til
arrangementet som helhed. Endvidere er Bestyrelsen glad for at konstatere, at konferencen ligeledes gav et
pænt overskud, som skal bruges til kommende medlemsaktiviteter.
Planlægningen startede for alvor i juni 2017 og på foreningens vegne vil Bestyrelsen gerne takke alle for det
store arbejde og ønske tillykke med en vellykket konference.
31. oktober 2018 Mini-seminar om Bridge Construction Methods samt byggepladsbesøg på
Fjordforbindelsen: 88 personer deltog i det meget vellykkede og roste arrangementet, som havde to
præsentationer: En om Fjordforbindelsen efterfulgt af rundvisning på byggepladsen, og en om
Storstrømsbroen.
Dansk Konstruktionspris 2018: Prisen blev tildelt jernbanebroen TP30 og bliver overrakt i forbindelse med
Generalforsamlingen.
2. april 2019 Dansk Bro- og Tunnelpris: Andreas Lundsteen, projekteringschef i MT Højgaard, modtog Dansk
Bro- og Tunnelpris 2019, som blev uddelt på Dansk Brodag d. 2. april.
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Studenterdag på DTU: Arrangementet er ikke afholdt i 2018, idet bestyrelsen ønsker at flytte
arrangementet til foråret, som er det tidspunkt, hvor de studerende er mest opsøgende vedr.
virksomhedskontakt og hvor eksterne arrangeremeter har størst interesse.
Ny aktivitet: 3 May 2018 Young Engineers' Event, København: Uformelt arrangement med fokus på
Innovation. Bestyrelsen ønsker at tilbyde en ny aktivitet målrettet mod unge, nuværende såvel som
kommende medlemmer. En gruppe unge medlemmer er kommet med et spændende koncept omkring
Innovation in Engineering. Arrangementet blev indledt med et par indlæg om ny teknologi. Herefter var der
mulighed for spørgsmål, debat og uformel snak, hvor unge kunne møde repræsentanter for virksomheder
og institutioner, som beskæftiger ingeniører. Tanken er, at dette format kan kombineres med kommende
Studenterdag på DTU.
Konklusion på 2018-2019: Det er meget glædeligt, at IABSE Danmark har været i stand til at opretholde
aktivitetsniveauet, og det er bestyrelses ambition at fortsætte med dette aktivitetsniveau. Årets største
indsats var arrangementet af den internationale konference i juni 2018. Der sker fortsat en lille
medlemstilgang,- særligt ses en stigning i forbindelse med arrangementerne. Desværre forsvinder der også
nogle medlemmer, som fjernes fra medlemsdatabasen, når det konstateres, at der ikke er betalt
kontingent. Derfor har Bestyrelsen fortsat fokus på at sikre en medlemstilgang ved interessante og
relevante aktiviteter for medlemmerne.
Endvidere er det godt at se, at så mange danske medlemmer er aktive i den internationale del af IABSE –
dels i tekniske og ikke-tekniske udvalg samt på forskellig vis bidrager til gennemførelse af konferencerne
ved deltagelse i SC, OC og med papers. I den anledning vil formanden gerne opfordre til at indsende
abstracts/papers til IABSE's tidsskrift Structural Engineering International (SEI): Der er typisk kun 1-2 artikler
af danske forfattere eller om danske projekter om året. Disse vurderes som af høj kvalitet og Editorial
Board opfordrer de nationale grupper til at tilskynde deres medlemmer til at indsende bidrag.
6. Kommende IABSE aktiviteter
Medlemmerne opfordres til at indstille kandidater til Dansk Konstruktions Pris 2019. Forslag indsendes
inden 1. maj 2019 til Bestyrelsen.
AFLYST pga. manglende tilmeldinger: 23.-25. maj 2019: Studietur til Oslo i samarbejde med Dansk Selskab
for Bygningsstatik og IABSE Norge. Afrejse med Oslobåden torsdag aften. Fredag besøg på Follobanen og
det nye Nationalmuseum.
Mini-seminar efterår 2019: Opfølgning på det populære byggepladsbesøg i 2018,- denne gang med et
besøg på byggepladsen for den kommende Storstrømsbro.
7. Danske IABSE Repræsentanter
Mikael W Bræstrup:

Bulletin Editorial Board, SEI National Correspondent

Michael H. Faber:

SC Guimaraes 2019

Allan Larsen:

TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics

Andrew Martin:

Næstformand TC
SC Guimaraes 2019, SC New York 2019.

Martin N. Svendsen

TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics

Tina Vejrum:

ExC, AdmC, SEI Editorial Board
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Omstruktureringen af Technical Committee, Commissions og det nye koncept med Task Groups har givet en
tiltrængt ny energi og et meget højere aktivitetsniveau i IABSE's tekniske arbejde. Bestyrelsen vil gerne
opfordre alle medlemmer til at holde sig orienterede om aktiviteterne på www.iabse.org og henvende sig
til de relevante Task Groups, hvis man gerne vil bidrage, eller selv foreslå nye aktiviteter i form af dannelse
af en Task Group. Den danske Vice Chair for TC, Andrew Martin, vil meget gerne være behjælpelig med råd
og med at etablere kontakt til relevante grupper.

Tina Vejrum, 2019-04-25
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Vedtægter for
Dansk Forening for Brobygning og Bærende Konstruktioner
(revideret april 2019)
1. Foreningens formål
1.1. Foreningen udgør den danske afdeling af den Internationale Forening for
Brobygning og Bærende Konstruktioner (IABSE).
1.2. Foreningen skal søge at lette medlemmernes deltagelse i IABSE’s arrangementer
1.3. Foreningen kan arrangere sådanne faglige aktiviteter af interesse for
medlemmerne (eksempelvis studiebesøg på udenlands byggepladser), som
bestyrelsen finder relevante for medlemmerne.
2. Foreningens medlemmer. Kontingent. Regnskabsår
2.1. Foreningens medlemmer udgøres af de i Danmark boende medlemmer af IABSE.
Medlemmerne af Dansk Selskab for Bygningsstatik (DSBY) holdes underrettede
om foreningens aktiviteter, som de kan deltage i.
2.2. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent til dækning dels af
kontingentet til IABSE og dels af foreningens drift. Kontingentet foreslås af
bestyrelsen og fastsættes af generelforsamlingen.
2.3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
3. Foreningens bestyrelse. Delegerede til IABSE’s permanente udvalg
3.1. Foreningen ledes af en bestyrelse med 4-6 medlemmer (inkl. formand), der
vælges af generalforsamlingen for 4 år af gangen. Genvalg kan finde sted én
gang. Formanden udpeges af generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt
sig selv.
3.2. Såfremt et medlem afgår udenfor tur, vil der på den først kommende
generelforsamling ske valg af nyt medlem til erstatning for det afgående medlem.
3.3. Bestyrelsen udpeger de delegerede til IABSE’s permanente udvalg samt disses
suppleanter.
4. Generelforsamling. Stemmeret
4.1. Generelforsamling afholdes én gang årligt inden den 1. maj. Dagsordenen skal
indeholde følgende punkter:
- Beretning om foreningens aktiviteter
- Regnskaber
- Budget
- Fastsættelse af Kontingent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og eller formand efter tur.
- Valg af revisor
4.2. Hvert personligt medlem har 1 stemme. Hvert kollektiv medlem har 2 stemmer.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
5. Gyldighed
5.1. Nærværende vedtægter erstatter tidligere love vedtaget på stiftelsesmødet den
14. december 1929 og revideret marts 1982, april 1992, marts 1994, april 1995 og
april 2013.
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