
Danish Group of IABSE 
IABSE bestyrelsesmøde 9. september 2022 
Fysisk hos DTU Construct 

 
 

Deltagere: Tina Vejrum TVE COWI 
 Lars Fuhr Pedersen LFP Sund og Bælt 
 Barbara MacAulay BAPE VD 
 Jan Vig Nielsen JAVN Rambøll 
 Jens Nielsen JHN DTU 
Observatører: Matias Albretsen MA DTU 
 Marie Olsen MO DTU 
    
Afbud:    

 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referat fra sidste møde inkl. generalforsamling er godkendt inkl. TVE kommentar modtaget pr. mail.  

Fremadrettet fremsendes referater til godkendelse pr. mail og uploades til hjemmesiden/LinkedIn herefter. 
Der reserveres en uge til kommentering inden offentliggørelse. 

 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Dato Type Arrangement Ansvarlig 
2022, 28/9 Paneldebat/rundvisning Verdens vildeste brobyggere BAPE 
2022, 5. oktober Miniseminar Fehmern LFP 
2022, ultimo oktober Webinar Lille Langebro BAPE 

 

Verdens vildeste brobyggere, 28. september. 

Kun 11 tilmeldte. Der skal være minimum 25 tilmeldte ellers aflyses (opsamling på tilmeldte fredag d. 23. 
september). 

Fehmern 

Der er udsendt en ”save the date”. LFP har udarbejdet invitation. 

Generelt 

Næste IABSE konferencer: 

• Nanjing, september 2022. Afholdes både online og som hybrid. 
• Istanbul, forår 2023 (26-28 april). 
• New Delhi, 20-22 september 2023 

http://www.google.com/imgres?q=iabse&um=1&hl=da&rlz=1Q1GGLD_daDK387DK387&biw=1680&bih=845&tbm=isch&tbnid=j0fX86ZTyMc3IM:&imgrefurl=https://iabse.faros.ch/mds/search.aspx&docid=ogSwxzbzrJmJqM&imgurl=https://iabse.faros.ch/mds/interface/logo.jpg&w=456&h=434&ei=QfbzT9_RGsrq6wHRpoDiBg&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=146&dur=336&hovh=219&hovw=230&tx=151&ty=101&sig=111344045565206931022&page=1&tbnh=157&tbnw=165&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68


 

Andre idéer til arrangementer: 

Webinar 

• Storebælt – Præsentation af sikkerhedssystem inkl. vindafskærmning. Lars Fuhr undersøger evt. 
Finn Gothfredsen. 

• Ny Ellebjerg – nyt knudepunkt. Kunne evt. være en mulighed. Lars Fuhr. 
• Kystsikring/stormflod – kunne evt. også være spændende. Der kommer meget mere af det i 

fremtiden. Afholdes evt. på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 
• Matias og Marie blev bedt om at komme med forslag til, hvilke arrangementer, der kunne afholdes 

i fremtiden. Hvad kunne være interessant ud fra studerendes perspektiv. 
o ”Bæredygtige materialer” kunne være et emne, evt. også ”bæredygtigt design”. 
o ”Hvad kan jeg blive/Hvad skal der ske om 5 år”: Events for nye studerende med fx 

byggepladsbesøg, så man kan se, hvad der sker. TVE og JAVN kontaktes. 

Miniseminar 

• Storstrøm flyttes ud i fremtiden, dvs. skubbes fra 4. oktober til ca. marts. Max 50 deltagere. 
Byggepladsrundvisning mm. Evt. Falster i stedet for ”prefab-pladsen”. Bustransport til studerende 
kunne måske være en idé. Fx afgang DTU og opsamling Køge Nord. 

• Studietur til Storebælt 
o Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU. ”S&B masterstuderende” og 

DTU bestyrelsesmedlemmer. LFP og JHN aftaler. Max 9 stk. fra DTU. 
• Præsentation af DTU’s phD og master projekter? 

 

3. Meddelelser fra formanden 

IABSE Permanent Comittee. Torsdag d. 13/10 2022, kl. 14-17. BAPE, JAVN og JHN deltager.  
Note: Efter bestyrelsesmødet er mødet i IABSE Permanent Comittee flyttet til 26. okt. BAPE, JAVN og JHN 
deltager stadig. 

Formel ansøgning om konference i 2026 skal nok snart fremsendes. Tina sender eksempler på form for 
ansøgning (fra 2018 og inspiration fra HQ). Wonderful Copenhagen vil gerne hjælpe. Beslutning om venue 
er vigtigst. Til næste møde: Alle melder tilbage med ”hjælpere” til en arrangementsgruppe. Vigtigste 
egenskab er at være klar til ”at smøge ærmerne op”. 

 

4. Meddelelser fra kasserer 

Medlemsliste er rundsendt. 

Der har været rod i betalingerne pga. corona.  

Listen med manglende betalinger blev gennemgået, således at relevante personer kan kontaktes. 

BAPE har printet deltagerliste til Dansk Brodag, og gennemgået den i forhold til eventuelle potentielle nye 
medlemmer. Den scannes og sendes rundt til bestyrelsens gennemgang. 



Ny betalingsplatform er under vejs, forventet implementeret ved udgangen af 2022 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Vinderen blev fundet enstemmigt.  

BAPE følger op. 

 

6. Hjemmeside 

JHN: LinkedIn undersøges stadig. 

 

7. Eventuelt 

Vejhistorisk selskab: Ingen kontakt. 

BAPE sender foto til Brinda. 

 

8. Næste møde 

Kommende bestyrelsesmøder: 

• Fredag d. 4. november, kl. 15:00, hos COWI 

 

9. Aktionsliste 

Reference Aktion Init 
Afsnit 3 Tina sender eksempler på form for ansøgning 

(fra 2018 og inspiration fra HQ) vedr. 
konference i 2026. 

TVE 

Afsnit 3 Alle melder tilbage med ”hjælpere” til en 
arrangementsgruppe vedr. konference i 2026. 

Alle 

Afsnit 4 Liste rundsendes til bestyrelsens gennemgang 
ift. mulige medlemmer. 

BAPE 

Afsnit 5 Opfølgning ift. konstruktionsprisen BAPE 
Afsnit 6 Undersøgelse vedr. LinkedIn i stedet for 

hjemmeside 
JHN 

Afsnit 7 Fremsendelse af foto til Brinda BAPE 
 

 

Jan Vig, 2022-09-26 


