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Danish Group of IABSE 
 

 
 

Generalforsamling 2020 i IABSE Danmark – Referat 

Tid: 22. oktober 2020 kl. 16:30 

Sted: Online via Teams 

Dagsorden (som udsendt): 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 
 Orientering om budget for 2020 

4. Bestyrelsesvalg og valg af formand 
Lars Thorbek og Erik Stoklund Larsen har siddet i to valgperioder og kan ikke genvælges. 
Tina Vejrum (formand) blev valgt i 2015 og modtager genvalg. 
Jan Vig Nielsen og Barbara MacAulay stiller op til bestyrelsen 

5. Valg af revisor 

6. IABSE aktiviteter: Afholdte og kommende 

7. Danske IABSE repræsentanter: 
 Executive Committee 
 Permanent Committee 
 Technical Committee, Commissions, Task Groups, SEI EdB 

8. Eventuelt 

9. Uddeling af IABSE-Danmarks Konstruktionspris 2020 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 

Tina Vejrum 

Jens Henrik Nielsen 

Lennart Mortensen (Referent) 

Erik Stoklund Larsen 

Lars Thorbek 

Lars Fuhr Pedersen 

 

 

 

 

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
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1. Valg af dirigent 

Henning Schultz blev valgt til dirigent  

 

2. Formandens beretning ( inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7) 

Se vedlagte bilag. 

3. Fremlæggelse af regnskab 2019, orientering om budget for 2020 

Kassereren Lars Fuhr Pedersen fremlagde regnskab for 2019 og budget for 2020. 

Regnskab for 2019: 

Kassereren fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som viste et underskud på 11.119 DKK.  

IABSE Danmarks formue udgør per 31. december 2019 et beløb på 406.471 DKK. 

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt. 

Budget for 2020: 

Budgettet for 2020 viser et underskud på 14.134 DKK, og er baseret på en antagelse om uændret 

medlemstal  

Budgettet blev godkendt. 

Kontingent for 2020: 

Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser: 

 

 

4. Bestyrelsesvalg og valg af formand 

Tina Vejrum blev genvalgt som formand. 

Jan Vig Nielsen og Barbara MacAulay blev valgt ind i bestyrelsen 

5. Valg af revisor 

Kirsten Riis blev genvalgt som revisor. 

6. IABSE aktiviteter 

Se formandens beretning under pkt. 2. 

7. Danske IABSE repræsentanter 

Se formandens beretning under pkt. 2. 
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9. Eventuelt 

IABSE’s e-learing kan findes på følgende link: https://www.iabse-elearning.org/ 

 

10. Uddeling af IABSE-Danmarks Konstruktionspris 2019 samt Bestyrelsens Pris 

Konstruktionsprisen for 2019 blev uddelt for gangbro over motorvejen ved Køge Nord Station. 

 

Bestyrelsens Pris blev uddelt til Skovtårnet opført af bygherren Camp Adventure i Gisselfeld skovene ved 

Rønnede på Sydsjælland.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af 

generalforsamlingen og deltagerne for fremmøde. 

Lennart Mortensen, 2020-11-28 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iabse-elearning.org%2F&data=04%7C01%7Clsm%40mth.dk%7C98fbf269aba44f5b812b08d877518e34%7Cead72687ae40460d9aebb958940b8889%7C1%7C0%7C637390539757013118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1fw2GbFE7lXe2JGxRPeTM9QXu1ACwyhoPiwh%2B6%2BEJyg%3D&reserved=0
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Danish Group of IABSE 

 

 
 

Generalforsamling 2020 i IABSE Danmark – Formandens beretning 

2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7) 

Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til 23. april 2020, men måtte pga covid-19 udskydes flere 

gange, idet bestyrelsen havde håbet, det ville være muligt at afholde generalforsamlingen som et fysisk 

møde på et lidt senere tidspunkt. Dette har desværre ikke været muligt grundet covid-19 situationens 

fortsatte udvikling og derfor afholdes generalforsamlingen nu – forsinket – d. 22. oktober som et online 

møde. 

Tina Vejrum var valgt som formand af generalforsamlingen i 2019. Bestyrelsen konstituerede sig med Lars 

Fuhr Pedersen (nyvalgt til bestyrelsen) som kasserer og Lennart Mortensen som sekretær. Formanden, 

kassereren og sekretæren er medlemmer af Permanent Committee, mens bestyrelsens øvrige medlemmer 

er suppleanter. 

Aktiviteter i IABSE Danmark: 

IABSE Congress New York, September 2019: Ved kongressen blev to væsentlige danske bidrag hædret: 

International Award of Merit: Prof. Niels Jørgen Gimsing. I begrundelsen hed det bl.a. "In 

recognition of Prof. Gimsing's important contribution to Denmark's expertise in bridge building, his 

international outlook and contribution to the field of structural engineering with a number of iconic 

structures." 

Outstanding paper Award, Technical Report: J. Winkler og M.D. Havelykke: "Innovative Long-Term 

Monitoring of the Great Belt Bridge Expansion Joint Using Digital Image Correlation." 

9. oktober 2019 Mini-seminar om Batching Plant og Prefabrication Yard samt byggepladsbesøg på den nye 

Storstrømsbro: 40 personer deltog i det meget vellykkede og roste arrangementet, som havde to 

præsentationer: Dels om Batching Plant og Prefabrication Yard og dels om selve byggeriet og montagen. 

31. oktober 2019 Young Engineers' Event, café Sorte Firkant, København: Uformelt arrangement med fokus 

på Innovation og ny teknologi. Bestyrelsen ønsker at tilbyde en ny aktivitet målrettet mod unge, 

nuværende såvel som kommende medlemmer og arrangementet blev første gang afholdt i 2018. En gruppe 

unge medlemmer har udviklet et spændende koncept omkring Innovation in Engineering og årets emne var 

'Climate Initiatives in Structural Engineering'. Arrangementet blev indledt med et par indlæg om ny 

teknologi: Dels anvendelse af plastik baserede kompositter, og dels hvordan sofistikerede FE analyser kan 

være med til at optimere konstruktionerne og dermed reducere CO₂ udledningen. Herefter var der 

mulighed for spørgsmål, debat og uformel snak, hvor unge kunne møde repræsentanter for virksomheder 

og institutioner, som beskæftiger ingeniører.  

Dansk Konstruktionspris 2019: Prisen blev tildelt Køge Nord Station og bliver overrakt i forbindelse med 

Generalforsamlingen. Der var i alt 5 flotte projekter indstillet til Konstruktionsprisen og det er meget 
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glædeligt med denne store interesse for prisen. En enig bestyrelse fandt desuden et af de andre bidrag så 

interessant, at bestyrelsen besluttede at tildele en særlig pris, Bestyrelsens Pris, til Skovtårnet. Priserne 

bliver uddelt (virtuelt) efter det officielle program til generalforsamlingen. 

AFLYST: 31. marts 2020 Dansk Bro- og Tunnelpris: Dansk Bro- og Tunnelpris 2020 skulle have været uddelt 

på Dansk Brodag d. 31. marts, men arrangementet måtte aflyses grundet covid-19. Det er tanken at uddele 

prisen i 2021, hvor det forhåbentlig atter bliver muligt at afholde Dansk Brodag i sin vanlige form. 

IKKE AFHOLDT: Studenterdag på DTU: Arrangementet er ikke afholdt i 2019/20, idet bestyrelsen ønsker at 

flytte arrangementet til foråret, som er det tidspunkt, hvor de studerende er mest opsøgende vedr. 

virksomhedskontakt og hvor eksterne arrangeremeter har størst interesse. Grundet covid-19 har det ikke 

været muligt at afholde arrangementet i foråret 2020 som det ellers var planen. 

Konklusion på 2019-2020: Indtil covid-19 restriktionerne trådte i kraft i marts 2020, har det vanlige 

aktivitetsniveau i IABSE Danmark været opretholdt. Det er bestyrelsens ambition at fortsætte med dette 

aktivitetsniveau, men grundet covid-19 restriktionerne vil det være nødvendigt at tage nye formater i brug, 

så som online møder. Det vanlige antal bestyrelsesmøder har således været afholdt,- blot som online 

møder. Samarbejdet med IABSE's grupper i Norge, Sverige og Finland er blevet tættere, bl.a. med 

systematisk invitation af hinandens medlemmer til relevante arrangementer. Hvis kommende 

arrangementer bliver mere og mere online baserede, forventes det at øge muligheden for at deltage, da 

fysisk fremmøde ikke er en nødvendighed. 

Medlemstallet er svagt faldende. Der sker typisk en lille stigning i forbindelse med arrangementerne. 

Desværre forsvinder der også nogle medlemmer, som fjernes fra medlemsdatabasen, når det konstateres, 

at der ikke er betalt kontingent. Derfor har Bestyrelsen fortsat fokus på at sikre en medlemstilgang ved 

interessante og relevante aktiviteter for medlemmerne.  

Endvidere er det godt at se, at så mange danske medlemmer er aktive i den internationale del af IABSE – 

dels i tekniske og ikke-tekniske udvalg samt på forskellig vis bidrager til gennemførelse af konferencerne 

ved deltagelse i Scientific Committees og med indlæg. I den anledning vil formanden gerne opfordre til at 

indsende abstracts/papers til IABSE's tidsskrift Structural Engineering International (SEI): Der er typisk kun 

1-2 artikler af danske forfattere eller om danske projekter om året. Disse vurderes som af høj kvalitet og 

Editorial Board opfordrer de nationale grupper til at tilskynde deres medlemmer til at indsende bidrag. 

6. Kommende IABSE aktiviteter 

Medlemmerne opfordres til at indstille kandidater til Dansk Konstruktions Pris. Næste deadline er 1. maj 

2021. Forslag indsendes til Bestyrelsen. 

AFLYST: I efteråret 2020 var der planlagt en studietur til Tyrkiet i samarbejde med Dansk Selskab for 

Bygningsstatik med besøg på byggepladsen, hvor verdens største hængebro, 1915 Çanakkale broen, er 

under opførelse. Grundet covid-19 situationen og rejserestriktioner har dette måttet udskydes på ubestemt 

tid. 

Præsentation i starten af 2021: Christos T. Georgakis og Klaus Ostenfeld har tilbudt at holde et foredrag om 

kollapset af Chirajara Broen i Colombia og den efterfølgende efterforskning. Om formatet bliver et fysisk 

medlemsmøde eller online afhænger af udviklingen i covid-19 situationen. 

Mini-seminar forår 2021: Opfølgning på det populære byggepladsbesøg i 2019 på den kommende 

Storstrømsbro. Om arrangementet kan gennemføres og hvornår afhænger af covid-19 situationen, de til 

den tid gældende restriktioner for forsamlinger og byggepladsens regler for besøg. 
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Forår/sommer 2021: Studenterdag på DTU. Format afhænger af covid-19 situationen. 

Bestyrelsen planlægger en serie online foredrag/præsentationer startende i begyndelsen af 2021. De første 

indlæg vil omhandle de to prismodtagere: Køge Nord Station (Konstruktionsprisen 2019) og Skovtårnet 

(Bestyrelsens Pris 2019). Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til interessante foredrag. 

7. Danske IABSE Repræsentanter 

Michael S Andersen: TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Mikael W Bræstrup: Bulletin Editorial Board, SEI National Correspondent, 

   Scientific Committee (SC) Ghent 2021 

Michael H Faber: Keynote Seoul 2020 

Christos T Georgakis: Keynote Seoul 2020, SC Seoul 

Inger B Kroon:  Keynote Seoul 2020, SC Seoul 

Allan Larsen:  TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Poul Linneberg:  Formand for TG 5.4 Structure Management Systems, TG5.2 Key Performance  

   Indicators, SC Christchurch 2020 

Andrew Martin:  Næstformand TC, SC Christchurch 2020 

Klaus Ostenfeld: Tidligere præsident for IABSE, IABSE Ambassador, keynote 

Martin N. Svendsen TG3.1: Super-long span Bridge Aerodynamics 

Tina Vejrum:   ExC, AdmC, SEI Editorial Board, SC Wroclaw 2020, SC Ghent 2021, keynote 

Desuden:  Adskillige danske medlemmer har ydet en indsats som reviewer for SEI 

Omstruktureringen af Technical Committee, Commissions og det nye koncept med Task Groups har givet en 

tiltrængt ny energi og et meget højere aktivitetsniveau i IABSE's tekniske arbejde. Bestyrelsen vil gerne 

opfordre alle medlemmer til at holde sig orienterede om aktiviteterne på www.iabse.org og henvende sig 

til de relevante Task Groups, hvis man gerne vil bidrage, eller selv foreslå nye aktiviteter i form af dannelse 

af en Task Group. Den danske Vice Chair for TC, Andrew Martin, vil meget gerne være behjælpelig med råd 

og med at etablere kontakt til relevante grupper. 

En god måde at støtte og påvirke arbejdet i IABSE er ved deltagelse i Scientific Committees for 

arrangementerne – uanset om de er fysiske konferencer, online begivenheder eller en kombination. 

Formanden vil gerne opfordre alle medlemmer til at henvende sig, hvis de har lyst at bidrage til arbejdet på 

denne måde. 

 

Tina Vejrum, 2020-04-23, opdateret 2020-10-22 


