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Deltagere: Tina Vejrum TVE COWI 
 Lennart Mortensen(ref.) LSM MTH 
 Lars Fuhr Pedersen LFP Sund & Bælt 
 Barbara MacAulay BM VD 
 Jan Vig Nielsen JVN Rambøll 
 Jens Nielsen JHN 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 afholdes et antal webinar via ZOOM. Fremover vil de blive 

udført på IABSE-int’s platform.   

Som mulige fremtidige Webinar blev nævnt emner om Femeren forbindelsen samt hoppeforsøg på 

Brøndby Stadion. Der stiles efter at webinar for Hoppe forsøg Brøndby station kan afholdes til november. 

 

Miniseminar – Besøg til Storstrøms Broen afholdes onsdag den 29. september 2021, invitation er udsendt.  

Hovedkonference  

Pga. sammenfald med anden konference i Danmark i 2025 er det blevet besluttet at forsøge med 2026 i 

stedet. Både forårs- og efterårskonference kan være aktuel.  

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. 

Aflyses for i år. 

 

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


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 konference: 

• Ghent, Belgien,  22-24 september 2021 

3. Meddelelser fra formanden 

TVE nævnte at IABSE Norge/Sverige med succes benytter LinkedIn gruppe til at kommunikere medlemmer. 

JVN ville prøve at finde en LinkedIn superbruger til at undersøge muligheder. 

4. Meddelelser fra kasserer 

LPF meddelte at kontingentbetalingen stadig halter og at medlemstallet er dalende. Der blev forslået at 

tage direkte kontakt for at få flere firmamedlemsskaber. 

Kontingent satser: 

 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Der er indkommet 3 forslag, Dybelsbro, Lille Langebro og Folehave bro. Alle 3 broer blev vurderet gode, 

men der mangler lidt teknisk input fra Lille Langebro og Folehave bro for den endelige vurdering. BM vil 

forsøge at fremskaffe ekstra info, så beslutning kan tages til møde 14. september. 

6. Hjemmeside 

7. Eventuelt 

Bro og tunnelpris 

Brodagen bliver afholdt 7. september. 

LSM deltage i anden afstemningsrunde den 30. august sammen med Christian von Scholten og Otto Bach 

Ulstrup. 

IABSE-int priser 

Det blev besluttet at indstille Mikael W. Bræstrup til Award of Merit. TVE laver oplæg til indstilling, som dog 

først skal være klar i starten af det nye år. 

Økonomi  



Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar 2018. Foreløbigt er der enighed om at pengene skal 

komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer herunder studieture. 

 

 

8. Næste møde 

Kommende bestyrelsesmøder: 

• Tirsdag den 14. september 11:30-12:00 (Kun opfølgning konstruktionspris) 

• Onsdag den 6. oktober 15:00 

 

9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 

   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 

2021-09-29 Miniseminar Storstrømmen BM 

2021 Miniseminar Stormflod Alle 

   

 

Lennart Mortensen 20. august 2021 


