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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten er følgende:
Konference Drift og vedligehold / (Forensic Engineering)
Barbara MacAulay gav en status opdatering, hvor hovedpunkterne var:
 Der har været over 90 ”early bird registration”, hvilket er tilfredsstillende da det plejer at svare til
omkring 50 % af totale tilmeldte.
 Foreløbigt program blev fremlagt.
 Der efterlyses deltagere til firma/produkt stande.
Der var ingen usikkerheder omkring arrangementet.
Miniseminar - I 2018 vil miniseminaret formentlig blive om montage og tage i udgangspunkt Roskilde Fjord,
hvor montage overbygningen skulle pågå. (Sidste miniseminar hos COWI blev vurderet lidt for langt og bør
fremover afkortes lidt.)
Studenterdag på (DTU) – Studenterdag i år på DTU erstattes i år af arrangementet Young engineers
network. (Se senere i referatet.)
Dansk Konstruktionspris – Kulturbroen i Aalborg blev valgt til modtagelse af pris for 2017, denne uddeles
på vores kommende D&V konference.
Som kandidater for 2018 har ISC indstillet TP30 jernbane bro, desuden blev der på mødet talt om at
bygningskonstruktionen BLOX (nye innovative viden center for byudvikling) en mulig kandidat.

Kommende studietur – Der vil ikke blive afholdt nogen studietur i foråret da det kommer for tæt på DVseminaret. 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:


København: 25.-27. april 2018.

3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Intet fra kasseren.
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
Årets bro og tunnelpris gik Barbara MacAulay (VD). Der har været negative røster om at IABSE-DK er for
dominerende og deres kandidat altid vælges. Grundet den lave stemme deltagelse mener vi ikke kritikken
helt holder.
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 afholdes den 3.
maj på Ølsnedkeren.

Økonomi
Intet.
8. Næste møde


Torsdag den 14. juni 2018, kl. 15:00 på DTU

Kommende bestyrelsesmøder:



Torsdag den 6. september 14:00-16:00 hos COWI
Torsdag den 8. november 14:00-16:00 hos COWI

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
IABSE DK's konstruktionspris
Mini Seminar
Seminar - Drift og vedligeholdelse

Ansvarlig
Alle
Alle
Alle

10. Arrangementsliste
Dato
2017
2018 efterår
2018 forår
Lennart Mortensen 01. maj 2018

