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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra bestyrelsesmøde 07.12.2016 blev godkendt. 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Arrangementslisten blev gennemgået. 

Studenterdag på (DTU) – Studenterdag vil forblive et fast årligt arrangement pga. rimelig deltagelse. JNH 

mente at arrangementet med fordel kan flyttes til foråret og måske også holdes uden for DTU. Foråret er 

tidspunktet hvor de studerende er mest opsøgende vedr. virksomhedskontakt og hvor eksterne 

arrangeremeter har størst interesse. 

Dansk Konstruktionspris – Det blev besluttet at prisen skulle tildeles Cirkelbroen over Christianshavns 

kanal. Tildelingen er ikke endnu blevet foretaget, TVE ville foretrække omkring 30.- 31.marts, men det blev 

besluttet at kontakte Olafur Eliasson og få ham til at foreslå en passende dato. TVE vender tilbage med 

dato. 

Kommende studietur – Der vil ikke blive afholdt noget større arrangement i dette år. ESL ville undersøge 

muligheden for at komme på besøg i Oslo for at se tunnelbyggeri. IABSE-N kunne passende kontaktes i den 

forbindelse. Hvorvidt rejsen skulle foregå på Oslo båden eller med fly aftales senere. 

Gentagelse. Studietur til Storebæltsbroen – JHN foreslog at der skulle arrangeres en tur til 

Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU. LTT/TVE ville undersøge mulighederne (antal og 

tidspunkt)for at få adgang for en mindre gruppe hvorefter JHN ville finde på en passende konkurrence 

blandt relevante studerende. 

Seminar Drift og vedligehold / (Forensic engineering) – Forventes at blive afholdt juni 2018 inden 

sommerferien (7.-8. eller 11.-12. juni blev foreslået). Lokalitet for seminaret kan være et konferencecenter 

eller alternativt på DTU. JHN oplyste at lokaler på DTU kan stilles til rådighed gratis når de ikke er i brug, 

men vil undersøge mulighederne på DTU de nævnte dage eller komme med alternative datoer. Det 
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forventes at seminaret kommer til at indeholde omkring 30 indlæg over 2 dage. Alle bedes brainstorme om 

indlæg til næste møde. 

Miniseminar Construction – Det var tanken at der skulle afholdes et seminar om montageforhold særligt 

med vægt på miljøfølsomme områder (Nature 2000) delvis pga. fjordforbindelsen og Storstrømmen. 

Foredrag om montageforhold for disse projekter vil ikke være relevant allerede nu, så fokus på det 

miljømæssige er udgået. Seminaret planlægges at skulle hos MTH onsdag den 17. maj 2017 - alle 

bestyrelsesmedlemmer bedes prøve at finde interessante emner til seminaret. 

 

Generelt 

Den næste IABSE konferencer er: 

 Bath, England: 19 – 20. april 2017 

 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. 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

4. Meddelelser fra kasserer 

Intet. 

Kontingent type Pris 2017 (DKK) 

Firmamedlem 5.000 

Kontingent > 65 år 400 

Kontingent 35-65 år 1.200 

Kontingent 27-35 år 500 

Kontingent < 27 år 250 

Æresmedlemmer 0 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Jf. Arrangementsliste 

6. Hjemmeside 

JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen 

7. Eventuelt 

Økonomi 

Alle 4 deltagere på bestyrelsesmødet bakkede om at lade IABSE-Int varetage betalingen direkte fra 

medlemmerne, med et mindre tillæg på kontingentet på omkring 10 %. Ordningen ville løse de økonomiske 

problemer og lette kasserens arbejde. Den medfølgende kontingentstigning vil højst sandsynligt betyde 

udmeldelser, men det er uholdbart at IABSE-DK skal betale omkring 30 % af medlemmernes kontingent. 

Endelig beslutning træffes på generalforsamlingen den 27. april.  



 

8. Næste møde 

Torsdag 27. april 2017, 14:00 – 16:00 hos COWI. (Generalforsamlingen følger efter kl. 16:30.) 

 

9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 

   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 

2017 Mini seminar – Construction LSM 

Marts/april 2017 IABSE DK's konstruktionspris TVE 

 Kommende Studietur ELS 

2018 Seminar - Drift og vedligeholdelse (ESL, JHN) 

   

 

Lennart Mortensen 2017-03-05 


