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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten er følgende:
Konference Drift og vedligehold / (Forensic Engineering)
Det blev aftalt at sende alle OC medlemmer 2 fl. vin til jul som en ekstra erkendelse. HCH mente at det
kunne Maggie organisere.
Miniseminar – Miniseminar og byggepladsbesøg på Roskilde fjordforbindelsen var et stort tilløbstykke med
knapt 100 deltagere. Arrangementet forløb eksemplarisk med kun positive tilbagemeldinger. Med det store
deltagerantal på bagkant af DSBY nylige afholdte sommermøde, må man konkludere at medlemmerne har
stor interesse for denne type arrangementer.
Næste år vil ”storebroren”, Storstrømsbroen være i fuld gang og være oplagt at besøge. Produktion af alle
broelementer vil foregå ved brosted på Masnedø, samtidig med successivt montage af under og
overbygning. ESL oplyste at VD formentlig vil etablere permanent udstillings/fremvisningsfaciliteter.
Studenterdag på (DTU) – JHN foreslog at Studenterdag passende kunne ligge samme dag som Young
engineers network, da den uformelle omgang efter er en god anledning til at diskutere med
foredragsholderene (hvis de eller kan lokkes videre). JHN mener at april/maj er den mest passende periode.
Young engineers network – TVE oplyste at der i hendes bagland er stor interesse og arrangementet nok er
kommet for at blive. LTT vil prøve at finde kandidat som er interesseret i en aktiv rolle i planlægningen.
Dansk Konstruktionspris – Der blev enighed om at prisen skal gå til TP30 jernbane bro. TVE laver udkast til
skrivelse.

Det blev diskuteret at prisen fremover kun skulle gives hver andet år (eller når relevant) for at øge antallet
af mulige kandidater. Desuden vil der fremover blive skrevet ud til vores danske medlemmer og opfordre
dem til at indsende indstillinger.

Kommende studietur – April/maj 2019. Der er sigtes mod at afholde en studietur til Oslo, hvor der skulle
være mulighed for at se f.eks. et større tunnelbyggeri. Programmet er aftalt således; sejle op torsdag med
Oslo båden, eksklusion fredag hvorefter turen afsluttes og det er op til deltagerne at selv tage hjem eller
holde en weekend i Oslo. Rundvisning fredag i Norge kan have den ulempe at arbejdsdagen slutter tideligt,
men programmet fastholdes da en tur midt på ugen formentlig vil reducere deltagerantallet. TVE har talt
med IABSE-N som var interesserede. Turen vil blive støtte fra IABSE-DK med 1000kr.
Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste.

Generelt
Den næste IABSE konferencer er:


Guimaraes, Portugal 27.-29. marts 2019.

3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Kasseren meddelte at vi nu er oppe på 95 medlemmer, en er udmeldt og 2 nye siden sidst.
Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN prøver at få opsat tæller på hjemmesiden for at undersøger interessen.

7. Eventuelt
Bro og tunnelpris
TVE og JNH afholdt møde med NVF den 26/9 hvor der var enighed om at ændre udvælgelsesproceduren.
Der arbejdes stadig på at finde den rigtige model.
IABSE-int priser
Kandidater til hver af de nedenævnte IABSE priser blev diskuteret



Award of Merit
IABSE Prize

Til Award of Merit anbefales Niels Jørgen Gimsing, TVE organiserer indstilling. Til IABSE Prize blev på sidste
møde anbefalet at indstille Martin Nymann Svendsen. JHN kom inden mødet op med en alternativ
kandidat, Einer Thor Ingolfsson, ejer og direktør af det rådgivende ingeniørfirma, Krabbehøft & Ingolfsson.
Bestyrelsen besluttede at indstille Einer, der udover den tekniske indsigt blev vurderet usædvanlig
entreprenant. JHN udformer indstilling. Deadline for indstilling er 15/12.
Økonomi
Gentagelse
Der blev talt om den positive udfordring om hvorledes foreningens formue kan anvendes. Der blev ikke
truffet nogle konkrete valg, men forslagene var blandt andet:




Støtte til IABSE arrangementer, som young engineers network og studieture.
En form for pris til studerende
Støtte til brobygningsprojekt i Afrika

8. Næste møde


Onsdag den 6. februar 14:00-16:00 hos COWI

Kommende bestyrelsesmøder:


Torsdag den 25. april 15:00-16:30 (efterfulgt af generalforsamlingen) hos COWI

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
IABSE DK's konstruktionspris
Studietur Oslo
Studenterdag/Young enginners

Ansvarlig
TVE
Alle
Alle

10. Arrangementsliste
Dato
2018
2018 forår
2019 forår

Lennart Mortensen 19. november 2018

