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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: 

Miniseminar til storstrøm er foreløbigt planlagt til d. 9/10. LFP eller ESL byder velkommen 
 
Young engineers network: planlagt til d. 10/10, forslag om at det flyttes til d. 31/10. Således vil der være 
afstand til miniseminar og det vil passe med næste bestyrelsesmødet hvorfra bestyrelsen således vil kunne 
besøge eventen. 

a. Reklame for eventen: DTU, medlemmer, Hj. Side, DSBY, Arkitektskolen, Århus/Aalborg Uni, andre 
større rådgivere (evt. som mulighed for at kunne hverve nye medlemmer) 

b. Budget: der blev vedtaget et budget for eventen på 10.000 dkk 
 

Dansk Konstruktionspris: Der var i år 5 projekter at vælge imellem. Der var enighed i bestyrelsen om kåring 
af vinderen og det blev drøftet om man evt. skulle give en ekstra pris (særlig anderkendelse) til et af de 
andre projekter. 

Kommende studietur: IABSE (TVE) og DSBY arbejder på en fælles studietur til Istanbul, tidligst efteråret 
2020 

Studietur til Storebæltsbroen: Det kunne være en mulighed for et begrænset antal studerende (LFP kan 
muligvis give et antal) for en tur. Udvælgelsen kunne ske gennem en form for konkurrence. Evt. kan 
deltagerne gå ud til pylonerne gennem brodækket (ca. 2x3km) 

  

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


Generelt 

Den næste IABSE konferencer er: 

• New York 4-6 september 
1. Bestyrelsen besluttede at TVE frit kunne vælge hvilken kandidat der skulle stemmes 

på ved valget til Vice President, dog med en lille overvægt til Markus Knobloch.  
• Wroclaw, Polen, 20-22 maj, 2020 

 
3. Meddelelser fra formanden 

a. Gentagelse, TVE opfordrer til danske bidrag til SEI 
b. Martin Duus har modtaget Best Technical Report paper Award -> hjemmeside (JHN) 
c. Niels Jørgen Gimsing modtøg IABSE's Award of merits -> Hjemmeside (JHN) 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Vi er i dag ca. 91 medlemmer.  

Kontingent afregnes i CHF efter nedenstående satser: 

 

Forlænger mobile pay abb. (49 kr/md.). LFP sender Nr. ud og JHN ligger på hjemmesiden 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Jf. Arrangementsliste 

6. Hjemmeside 

Gentagelse. JHN prøver at få opsat tæller på hjemmesiden for at undersøger interessen. 

7. Eventuelt 

a. Bro og tunnelpris: Deadline 12. December, Bestyrelsen går i tænkeboks omkring hvem der 
kunne indstilles. 

b. Foreningens midler: Talt om ikke der skulle fastlægges en strategi for brug af foreningens 
midler (tænkeboks) 

c. Miniseminar: Talt om Miniseminar med emner omkring "Risks" eksempelvis stormflod etc…. 
 

Økonomi  

Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar sidste år. Foreløbigt er der enighed om at pengene 
skal komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer. 



8. Næste møde 

Kommende bestyrelsesmøder: 

a. 31/10/2019 (Hos Femern, Vester Søgade 10) kl. 15:00 (herefter Young engineers event) 
b. 12/12/2019 kl. 15:00 COWI 
c. 23/04/2020 kl. 15:00 COWI + Gen. Forsamling (start kl. 16:30) 

 
9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 
   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 
   
   
   

 

Jens H. Nielsen 13. September 2019 


