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0. Bogprojekt - Dansk Vejhistorisk Selskab
I det videre forløb af bogprojektet ønskede Dansk Vejhistorisk Selskab JHN deltagelse i kommende møde
pga. tilknytningen til DTU – JHN accepterede dette.
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten er følgende:
Miniseminar – Gentagelse: Seminar til Storstrøms prefabrikationsplads havde omkring 50 deltagere og gik
godt. Det forventes at besøget gentages næste år når projektet er kommet rigtigt i gang på pladsen.
LFP foreslog som emne til fremtidig seminar stormflod/stormflodssikring. Her blev det forslået at det evt.
kunne holdes på Roskilde Vikingen Museum og der måske kunne komme eksperter fra Holland.
Studenterdag/Young engineers network.

Dansk Konstruktionspris – Prisen i år gik til broen ved Køge Nord og forventes at blive uddelt på general
forsamlinger i april. Det blev også vedtaget at give Skovtårnet en særpris.
Kommende studietur – I 2020 blev det aftalt igen at forsøge med studietur til Istanbul og i sammenarbejde
med DSBY. TVE har haft dialog med rejsebureau som foreslog en 3 eller 4 dages tur. Der var enighed om at
gå videre med den kortere tur.

Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste.

Generelt
Den næste IABSE konferencer er:



Wroslaw 20. til 22. maj 2020
Christchurch 2. til 4. september 2020

3. Meddelelser fra formanden
Gentagelse. TVE opfordrede til danske bidrag til SEI.
4. Meddelelser fra kasserer
Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside

7. Eventuelt
Bro og tunnelpris
Der er blevet enighed om prisen finder i to tempi. De to kandidater med fest stemmer fra første afstemning
gør videre til anden runde hvor vinderen findes af en kommittent med 4 medlemmer, 2 fra hhv. NVF og
IABSE-DK. Fra IABSE-DK deltager ESL og LSM.
IABSE-int priser
Det blev besluttet ikke at indstille nogen kandidater men afvente et år, dette også set i lyset at vores
kandidat Niels Jørgen Gimsing fik prisen i år.

Økonomi
Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar sidste år. Foreløbigt er der enighed om at pengene
skal komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer.

8. Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:



Torsdag den 12. marts 15:00-17:00, hos COWI
Torsdag den 23. april 15:00-18:30, hos COWI (Inkl. bestyrelsesmøde)

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
Studietur Tyrkiet
Miniseminar Stormflod
Miniseminar Storstrømmen

Ansvarlig
TVE
Alle
ELS

10. Arrangementsliste
Dato
2020 efterår
2020
2020 efterår
Lennart Mortensen 05. januar 2020

