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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmøde 23. februar 2017 blev godkendt.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten blev gennemgået.
Studenterdag på (DTU) – Det blev aftalt at arrangementet fremover afholdes om foråret, kan evt. afholdes
uden for DTU.
Dansk Konstruktionspris – Overrækkelse af konstruktionsprisen 2016 til Cirkelbroen over Christianshavns
kanal var iflg. de deltagende meget vellykket.
Mulige kandidater for 2017 skal snarest indstilles da deadline egentligt var 1. maj 2017. TVE nævnte på
bestyrelsesmødet at Kulturbroen i Aalborg formentligt ville blive indstillet.
Gentagelse. Kommende studietur – Der vil ikke blive afholdt noget større arrangement i dette år. ESL ville
undersøge muligheden for at komme på besøg i Oslo for at se tunnelbyggeri. IABSE-N kunne passende
kontaktes i den forbindelse. Hvorvidt rejsen skulle foregå på Oslo båden eller med fly aftales senere.
Gentagelse. Studietur til Storebæltsbroen – JHN foreslog at der skulle arrangeres en tur til
Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU. LTT/TVE ville undersøge mulighederne (antal og
tidspunkt)for at få adgang for en mindre gruppe hvorefter JHN ville finde på en passende konkurrence
blandt relevante studerende.
Gentagelse. Seminar Drift og vedligehold / (Forensic engineering) – Forventes at blive afholdt juni 2018
inden sommerferien (7.-8. eller 11.-12. juni blev foreslået). Lokalitet for seminaret kan være et
konferencecenter eller alternativt på DTU. JHN oplyste at lokaler på DTU kan stilles til rådighed gratis når de
ikke er i brug, men vil undersøge mulighederne på DTU de nævnte dage eller komme med alternative
datoer. Det forventes at seminaret kommer til at indeholde omkring 30 indlæg over 2 dage. Alle bedes
brainstorme om indlæg til næste møde.

Miniseminar – Det blev aftalt at miniseminar vedr. Construction med fordel kunne udsættes til efterår
2018. LSM nævnte at MTH’s mulige projekter var ved at være lidt uaktuelle men at der i 2018 ville være
interessante montageforhold for Hisingen i Göteborg. ESL nævnte at i 2018 ville montagen af
overbygningen af Roskilde Fjordforbindelsen pågå.
Miniseminar for 2017 og fremover vil forgå om efteråret idet arrangementet har ”byttet” med
Studenterdagen, der som nævnt kommer til at foregå om foråret fremover. Kommende Miniseminar
forventes at blive afholdt torsdag den 26. oktober 2017 (uge 43) kl. 15-19:30. Følgende to gode mulige
emner for årets Miniseminar blev foreslået:



Broudstyr.
Designforløb med speciel vægt på samspil med arkitekten.

Generelt
Den næste IABSE konferencer er:


Vancouver, Canada: September 2017. TVE og LSM oplyste at de forventer at deltage.

3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Intet.
Kontingent type
Firmamedlem
Kontingent > 65 år
Kontingent 35-65 år
Kontingent 27-35 år
Kontingent < 27 år
Æresmedlemmer

Pris 2017 (DKK)
5.000
400
1.200
500
250
0

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen.
7. Eventuelt
Økonomi
Alle 5 deltagere på bestyrelsesmødet bakkede om at lade IABSE-Int varetage betalingen direkte fra
medlemmerne, med et mindre tillæg på kontingentet på omkring 10 %. Endelig beslutning træffes på
efterfølgende generalforsamlingen den 27. april.

8. Næste møde
Torsdag den 8. juni 2017, 14:00 – 16:00 hos COWI.
Kommende bestyrelsesmøder:





Torsdag den 7. september 2017
Torsdag den 23. november 2017
Torsdag den 1. februar 2018
Torsdag den 26. april 2018 (efterfulgt af generalforsamlingen)

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

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

Ansvarlig
Alle
Alle
ESL
(ESL, JHN)

10. Arrangementsliste
Dato
2017
2017 forår, snarest
2018

Lennart Mortensen 14. maj 2017

