IABSE bestyrelsesmøde 28. april 2011

Deltagere:
Ib Enevoldsen
Henning Schultz
Leif Vincentsen
Henrik Stang
Jørn Lauritsen
Claus Ostenfeld
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DTU Byg
Vejdirektoratet
COWI

Afbud:
Lars Hauge

LHE

COWI

1. Gennemgang og Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra seneste møde, 8/2 2011, blev godkendt med mindre bemærkninger: Dato skal
ændres.
2. Gennemgang af opfølgningsliste.
a. Hvervekampagne: LJV: antallet af individuelle medlemmer er faldet til 83 og aldersprofilen er
nu kritisk. Dette understreger behovet for at hverve. CO: virksomhedsledelsen er nøglen. Det er
vigtigt at revitalisere arbejdet i IABSEs WG and WC. Ved næste møde bør gives overblik over
igangværende WG og WC. Endvidere bør det overvejes at arrangere møde med
virksomhedsmedlemmer. HSC kontakter LHE med henblik på at skabe oversigt over
medlemmer. Der blev foreslået mulige personer, som kunne tænkes at ville indgå i WC/WG
arbejde.
b. Opdatering af vedtægter. Der er ikke interesse for at fusionere med Dansk Brodag
c. Opdatering af hjemmeside. Udestår.
d. Materiale om Dansk Konstruktionspris. OK
3. Meddelelser fra formanden.
a. Der har været kommunikeret med IABSE International i Zürich vedr. opkrævning. IABSE
Danmark fortsætter med at opkræve kontingenterne selv.
b. Indstilling af LF til WC 4 (Drift og Vedligehold).
c. Dansk Konstruktionspris. Afventer tilbagemelding fra LHE.
d. Erik Stoklund Larsen (COWI) er blevet tildelt Dansk Bropris. (IABSE sponserer med 10.000,-)
4. Meddelelser fra kasseren.
a. Vedr. regnskab 2010 noteres det, at indtægterne stemmer pænt med budget, bortset fra
renteindtægterne. Personaleskift har gjort, at formuen ikke er blevet placeret som forventet, så
renteindtægterne er ikke kommet til at svare til det forventede.

b. På udgiftssiden noteres bemærkes det, at omkostninger lavere end forventet pga. aktiviteter
uden tilskud, manglende aktiviteter, mangle ansøgninger til støtte til unge ingeniører, dansk
konstruktionspris ikke uddelt, samt at opdatering af hjemmeside er udskudt til 2011.
c. Der blev redegjort for udeståender.
d. Det konkluderedes, at underskuddet i 2010 blev væsentlig mindre end forventet.
e. Budget 2011 forudset tilgang af ca. 10 medlemmer. Det bemærkedes, at individuelt
medlemskontingent er tabsgivende over for Zurich. Der tæres 60.000,- på formuen.
5. Arrangementer
a. Strukturel brug af glas: Planlægning pågår, Ansvarlig HST
b. Vej og Bromuseum åbner: IABSE laver arrangement ved åbningen. LJV er ansvarlig for
arrangement.
c. Londontur i samarbejde med DSBy og IABSE Symposium i London. Pt. 25 tilmeldte til
Londonturen.
d. Nyt arrangement: bevægelige broer, HSC er tovholder
e. Status på afholdte møder: godt fremmøde til seneste 2 møder afholdt i samarbejde med DSBy
6. Kommende møder
8/9, 24/11.
7.

Eventuelt:
IABSE konferencer til København: 2016 kunne være en mulighed, men det er kongresår. Der
skal udarbejdes en indstilling som sendes til formanden. Ingen særlig ansøgningsprocedure.
Følgende temaer blev kort berørt: sikkerhed, helhedsbetragtninger, ’Danish Design’…..

