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Deltagere: Tina Vejrum TVE COWI 
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 Henrik Christensen HCH Fehmern 
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 Barbara MacAulay  VD 
 

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 og Niels gav en opdatering over forberedelserne til konferencen, hvor hovedpunkterne var 

 Deltagerantallet forventes at blive små 200, hvilket er tilfredsstillende. 

 Der forventes under alle omstændigheder at konferencen vil give overskud 

 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. 

Fremover bør vi skrive ud til vores danske medlemmer og opfordre dem til at indsende indstillinger. 

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


Ingen af de 2 kandidater blev betragtet som åbenlyse vindere af konstruktionsprisen. LTT fremførte BLOX 

nok nærmere hørte hjemme i arkitektur konkurrence og ikke en konstruktionspris. ELS fremførte at TP30’s 

”manglende elegance” bundede i de mange bånd som lå i udbuddet. 

 

Kommende studietur – Der vil ikke blive afholdt nogen studietur 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: 

 København: 25.-27. april 2018.  

3. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

4. Meddelelser fra kasserer 

Kasseren meddelte at vi nu er oppe på 93 medlemmer 

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 

IABSE-DK er åben for at ændre måden hvorpå prisvinderen findes. Vores oplæg er en ”2-trinsraket” hvor 

finalen afgøres af et mindre udvalg. 

IABSE-int priser 

TVE fremførte vi burde indstille kandidater til hver af de nedenævnte IABSE priser 

 Award of Merit 

 IABSE Prize  

Deadline for indstilling er 15/12. 

 

Økonomi 

Intet.  

8. Næste møde 

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

Kommende bestyrelsesmøder: 

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

 

 

 

9. Opfølgningsliste 

Møde Emne Ansvarlig 

   

 

10. Arrangementsliste 

Dato Arrangement Ansvarlig 

2018 IABSE DK's konstruktionspris Alle 

2018 efterår Mini Seminar Alle 

2018 forår Seminar - Drift og vedligeholdelse Alle 

 

Lennart Mortensen 01. juli 2018 


