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1. Gennemgang og Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og general forsamling
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen
Ib Enevoldsen er valgt som formand af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerede sig med
Leif Vincentsen som kasser og Lars Hauge som sekretær.
Danish Group of IABSE's tre medlemmer af Permanent Committee er Ib Enevoldsen, Leif Vincentsen og Lars Hauge. Henrik Stang, Henning Schultz og Jørn Lauridsen er suppleanter. IBE meddeler
dette til IABSE HQ i Zurich.
3. Meddelelse fra formanden
IBE gennemgik kort IABSE's struktur.
Operaen i København har modtaget IABSE's Outstanding Structures Award 2008. Bestyrelsen udtrykte frustration over ikke at være informeret. IABSE HQ burde have informeret IABSE DK om at
en konstruktion i Danmark var indstillet. IBE tager dette op med IABSE HQ.
Årsmøde 2008 i Chicago - IBE og LHE deltager i årsmødet. Der skal undersøges om suppleanter
automatisk har stemmeret i permanent committee hvis en af medlemmerne ikke er tilstede eller om
de skal have fuldmagt.
LJV gjorde opmærksom på at foreningen betaler rejse til årsmødet for formanden.
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Formanden forslog at det på næste møde blev diskuteret hvad bestyrelsen skal arbejde med det
kommende år, som f. eks. hvordan får vi fat i nye yngre medlemmer (arrangementer med
DTU/AUC) og entreprenører.
Formanden forslog at alle medlemmer af bestyrelsen på næste møde skulle foreslå et arrangement
som de hver især kunne stå for.
IABSE HQ havde kommenteret på vores forslag til en Dansk Outstanding Structures Award.
IABSE HQ var i princippet positive, men ville gerne have et andet - f. eks. dansk - navn. Det blev
besluttet at kalde prisen "IABSE Danmarks konstruktionspris".
Det blev også besluttet at modtagere af den danske pris automatisk indstilles til IABSE's Outstanding Structures Award.
LJV retter memo'et op.
Det blev besluttet at gennemgå lovene for IABSE DK på næste møde for at sikre at de er tidssvarende.
LHE rundsender liste over medlemmer med mødereferatet.
4. Meddelelser fra kassereren.
I lyset af den nyligt afholdte generalforsamling var der intet nyt at meddele fra kassereren.
5. Arrangementer
Vindmølle arrangementet var blevet aflyst fordi Vestas ikke kunne modtage os på den planlagte dato. Det blev besluttet at prøve at gennemføre arrangementet senere ultimo oktober/primo november.
Skov-Nielsen har lovet forsat at stå for arrangementet bestyrelsen vil foreslå, at Jørn Lauridsen er
tovholder i bestyrelsen.
6. Working Groups
Working Groups og Working Commisions blev kort gennemgået.
7. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal opdateres som aftalt bl. a. med
• beskrivelse af vores arrangement med NVF32 og den danske bro- og tunnelpris
• den nye bestyrelse (og indtrædelsesdatoer)
• link til det danske vej og bromuseum
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8. Eventuelt
Foreningens samarbejde med søsterforeninger - bl. a. Dansk betonforening, dansk stålinstitut,
DSBy, Dansk tunnel forening osv. blev diskuteret. Dette skal vurderes nærmere.
LJV fjorde opmærksom på vores folder og plakat som vi fik udarbejdet til B150 dagen. Henrik
Stang arrangere at plakaten opsættes på DTU-byg og Ib Enevoldsen at plakaten opsættes på AUC i
Aalborg. LJV sender plakat til HST og IBE.
9. Næste møde
Det blev aftalt at der afholdes bestyrelsesmøde 4. september 2008 (8:30), 20. november 2008 (15:00) og
5. marts 2009 (8:30). Møderne afholdes hos Rambøll. IBE arrangerer indkaldelse via Outlook.
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