Danish Group of IABSE
IABSE bestyrelsesmøde 01. 09. 2016

COWI, Parallelvej 2
Kongens Lyngby

Deltagere:

Lars Thorbek (Lync)
Tina Vejrum
Jens Nielsen
Lennart Mortensen(ref)
Henrik Christensen
Erik Stoklund

Afbud:

Ingen

LTT
TVE
JHN
LSM
HCH
ESL

Ramboll
COWI
DTU-BYG
MTH
Fehmern
VD

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmøde 26. maj 2016 blev godkendt.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Opfølgningslisten blev gennemgået.
Arrangementslisten blev gennemgået.
Studenterdag på DTU – Studenterdagen planlægges at blive afholdt torsdag den 27. oktober kl. 15. Der
sigtes mod at foredragsholderene bliver yngre kandidater, men eventuelt også enkelte mere erfaren
(herunder muligvis Gimsing). Studenterdagen er en god anledning til at udbrede kendskabet til IABSE og
promovere juniormedlemskab.
Dansk Konstruktionspris – Det blev besluttet at prisen skulle tildeles Cirkelbroen over Christianshavns
kanal. Tildelingen vil foregå på brostedet i november. Olafur Eliasson, Nordea fonden, evt. en borgermester
samt pressen tilstræbes at være til stede ved uddelesen.
Studietur til Tyrkiet – Turen blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Invitationen blev sendt ud samtidigt
med forsøg på militærkup i Tyrkiet – det har nok ikke øget interessen for deltagelse.
Kommende studietur – Det blev talt om at Göteborg kunne være en egnet mulighed til en kommende
studietur, idet byens infrastruktur udvikles kraftigt i disse år. ESL nævnte at Tyskland også var en mulighed.
Seminar Drift og vedligehold – ESL foreslog at vi skulle få afholdt et seminar om drift og vedligehold som
IABSE tideligere har afholdt. ESL vil forsøge at finde budget. Lokalitet for seminaret kan være et konference
center eller alternativt på DTU, uden for undervisningssæsonen. JHN undersøger mulighederne på DTU
samt pris.

Miniseminar Construction – ESL forslog at der igen blev afholdt et miniseminar, denne gang om
montageforhold særligt med vægt på miljøfølsomme områder. Seminaret forventes afholdt hos MTH til
foråret.
Generelt
De næste IABSE konferencer er:
•
•

Stockholm, Sverige: 21-23. september 2016. Flere danske bidrag og deltagelse i SC. TVE og LSM
deltager, ESL er tvivlsom.
Vancouver, Canada: September 2017. OC er interesseret i at videreføre ideerne og det nye koncept
fra Geneve konferencen i 2015. TVE assisterer og sidder desuden i SC.

Bestyrelsen bekræftede intentionen om at promovere, at IABSE konferencen i 2020 bliver i København.
Timingen vurderes at være god i forhold til spændende byggeprojekter i Danmark. Spørgsmålet er, om
finanserne kan vente på kapitalindsprøjtning til 2020. Det skal undersøges om ansvaret for organiseringen
kan varetages af Femeren.
3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Intet.
Kontingent type
Firmamedlem
Kontingent > 65 år
Kontingent 35-65 år
Kontingent 27-35 år
Kontingent < 27 år
Æresmedlemmer

Pris 2017 (DKK)
5.000
400
1.200
500
250
0

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen. Hjemmesidens indhold blev gennemgået og
kommenteret. Bemærkninger til hjemmesiden var generelt at forældet indhold/oplysninger skulle
opdateres eller placeres i arkiv.
Af praktiske grunde blev det aftalt at JHN uploade alle dokumenter.
7. Eventuelt
Økonomi
Udgifterne pr. medlem til IABSE international er større end kontingentet til IABSE-DK. Såfremt der ikke
genereres indtægter fra arrangementer vil IABSE-DK gå konkurs om cirka 4 år. Dette blev diskuteret, men

eventuel opjustering af kontingent skal ske på general forsamlingen. Der var den holdning at dette
misforhold i kontingent kan virke arrangement fremmende, hvis man skal se positivt på sagen.
Provinsen (gentagelse)
Der blev kort talt om hvordan IABSE kan få bedre fat i provinsen, f.eks. med arrangementer på
ingeniøruddannelserne, dog er der ikke noget konkret på arrangement listen p.t.
8. Næste møder
Torsdag 24. november 2016, 14:00 – 16:00 hos COWI.
Kommende bestyrelsesmøder:
•

Torsdag 23. februar 2017.
Torsdag 27. april 2017.

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
Studenterdag på DTU
IABSE DK's konstruktionspris
Kommende Studietur
Seminar - Drift og vedligeholdelse
Mini seminar – Construction miljø

Ansvarlig
JHN
TVE

10. Arrangementsliste
Dato
27. oktober 2016
November
2017
2017
2017
Lennart Mortensen 2016-09-11

(ESL, JHN)

