Danish Group of IABSE
IABSE bestyrelsesmøde 17. december 2020

On-line

Deltagere:

Tina Vejrum
Lennart Mortensen(ref.)
Lars Fuhr Pedersen
Barbara MacAulay
Jan Vig Nielsen
Jens Nielsen

TVE
LSM
LFP
BM
JVN
JHN

COWI
MTH
Sund & Bælt
VD
Rambøll
DTU

Afbud:

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Som følge af de forsatte Corona restriktioner blev det forslået af TVE at få stablet en antal web-seminar på
benene i løbet af første.
Som emner blev forslået, TP49, Skovtårnet, Chirajara Bridge collapse, Plastiske Betonberegninger.
Som platform blev det foreslået at benytte ZOOM via DTU. JHN aftaler med TVE om dette er muligt.
Arrangementslisten er følgende:
Miniseminar – Besøg til Storstrøms Broen i efteråret er udskudt pga. Corona, BM oplyste at det tidligst
kunne blive i det nye år, måske omkring februar.
Hovedkonference
TVE gjorde opmærksom på at der allerede nu skal gøres tanker om deltagelse af planlægning af
hovedkonference måske i 2025. Bestyrelsen bakkede op om afholdelse af en konference, selv om det det
den til vil være en delvis ny bestyrelse.
Gentagelse:
Seminar omkring stormflod/stormflodssikring blev igen diskuteret, hvor Roskilde Vikingen Museum igen
blev fasthold som fortrukne lokalitet for arrangementet. Yderligere afklaringer af seminaret skydes til efter
Corona
Studenterdag/Young engineers network.
Tiden ses an i forhold til Corona

Dansk Konstruktionspris
Bliver ikke givet for 2020.
Kommende studietur – Planlagte tur til Tyrkiet aflyst pga. Corona.

Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste. LFP og JHN aftaler muligheder. Udsat pga. Corona
Generelt
Næste IABSE konferencer er:
•

Christchurch udskudt til 2021 og kommer til at foregå i et on-line format.

3. Meddelelser fra formanden

4. Meddelelser fra kasserer
Kassereren meddelte at der har været flere udmeldelser i år:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside

7. Eventuelt
Bro og tunnelpris
Brodagen, hvor prisen plejer at blive uddelt, er i år blevet aflyst, men det blev besluttet at finde en kandidat
for 2020 og uddele prisen til vedkommende på Brodagen 2021 sammen med prismodtageren for 2021. NVF
har efterfølgende bekræftet at det bliver
IABSE-int priser
Gentagelse. Det blev besluttet ikke at indstille nogen kandidater men afvente et år.

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 herunder studieture.

8. Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:
•

Onsdag den 10. februar 15:00 virtuelt

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
Web-seminar
Miniseminar Stormflod
Miniseminar Storstrømmen

Ansvarlig
TVE/JHN
Alle
BM

10. Arrangementsliste
Dato
2021
2021
2021
Lennart Mortensen 21. januar 2021

