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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Sidste bestyrelsesmøde 23. november var præget of mange afbud og blev afholdt med deltagelse af TVE og 

LTT. Der blev ikke ført referat. 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Arrangementslisten er følgende: 

Konference Drift og vedligehold / (Forensic Engineering) 

Vi fik på mødet ikke nogen egentlig opdatering af status på mødet pga. afbud, men hovedpunkterne er 

stadig som tilkendegivet på bestyrelsesmødet den 7. september med OC  

 Konferencen vil blive afholdt på DTU 

 Konferencen skal være international, hvilket kræver mindst 3 udenlandske navne 

 DTU vil/skal profileres i diverse materiale 

 ESL og JHN koordinere for IABSE 

 JNH ønsker DTU repræsentation i teknisk komite 

 Der arbejdes på ”poster sessions” 

 Der skal betales royalties til IABSE-Int.  

 Budgettet ser meget fornuftig ud, specielt fordi lokaliteterne på DTU er gratis 

Miniseminar - I 2018 vil miniseminaret formentlig blive om montage og tage i udgangspunkt Roskilde Fjord, 

hvor montage overbygningen skulle pågå. Miniseminar i COWI blev vurderet lidt for langt og bør fremover 

afkortes lidt. 

Studenterdag på (DTU) – JHN kommer med forslag til dato, bestyrelsesmedlemmer forsøger hver at stille 

med yngre kandidat som foredragsholder.   

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


Dansk Konstruktionspris – Kulturbroen i Aalborg blev valgt til modtagelse af pris for 2017, denne uddeles 

på vores kommende D&V konference. 

Kandidater for 2018 ønskes - deadline formelt er 1. maj 2018. 

Kommende studietur – Der forventes ikke at der afholdes i foråret da det kommer for tæt på DV-

seminaret. Ellers fastholdes det forløbelige program, hvor er sigtes imod at afholde en studietur til Oslo, 

hvor der skulle være mulighed for at se f.eks. et større tunnelbyggeri. Programmet er løst aftalt således; 

sejle op torsdag med Oslo båden, eksklusion fredag hvorefter turen afsluttes og det er op til deltagerne at 

selv tage hjem eller holde en weekend i Oslo. 

Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på 

JHN ønskeliste. 

 

Generelt 

Den næste IABSE konferencer er: 

 Kuala Lumpur, Malaysia: April 25.-27. 2018.  

3. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

4. Meddelelser fra kasserer 

HCH oplyste at der har været tilgang hen over efteråret, nu 86 medlemmer. Der er ikke været nogen 

negativ reaktion på øgede kontingent.  

Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser: 

 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Jf. Arrangementsliste 

6. Hjemmeside 

JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen. 

 

 



7. Eventuelt 

 

Bro og tunnelpris 

Som kandidat til årets bro og tunnelpris indstiller bestyrelsen Barbara B. MacAulay (VD). Rambøll (LTT) laver 

indstilling. 

Young engineers network 

COWI har taget initiativ til afholdelse af uformelle arrangementer for unge ingeniører og studerende, på 

pub, caféer eller lignende efter inspiration fra den engelske gruppe. Første arrangement forventes at blive 

afholdt den 3. maj. 

 

Økonomi 

Intet.  

8. Næste møde 

Torsdag den 19. april 2018, 15-16:30 (efterfulgt af generalforsamlingen) hos COWI 

Kommende bestyrelsesmøder: 

  

  

 

 

9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 

   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 

2017 IABSE DK's konstruktionspris Alle 

2018 efterår Mini Seminar Alle 

2018 forår Seminar - Drift og vedligeholdelse Alle 

 

Lennart Mortensen 18. februar 2018, Iskandarbad Pakistan 


