
Danish Group of IABSE 
IABSE bestyrelsesmøde 24. juni 2022 
Online og fysisk hos COWI 

 
 

Deltagere: Tina Vejrum TVE COWI 
 Lars Fuhr Pedersen LFP Sund og Bælt 
 Barbara MacAulay BM VD 
 Jan Vig Nielsen JAVN Rambøll 
 Jens Nielsen JHN DTU 
 Lars Fuhr Pedersen LFP Sund og Bælt 
 Matias  DTU 
 Marie  DTU 
    
Afbud:    
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referat fra sidste møde inkl. generalforsamling var ikke blevet udarbejdet. Disse fremsendes snarest. 

Derudover skal referat fra februar også lægges på hjemmesiden. 

 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Verdens vildeste brobyggere, 28. september. 

• Der følges op på mailkorrespondance: 
o DTU lægger gerne lokaler til 
o IABSE kan sponsere et antal kroner til øl og vand, fx 5000 kr. 
o Facebook event (live stream) kan evt. udsendes via DTU studerendes hjemmeside. 

Webinar 

• Lille Langebro – Barbara har kontakt til rådgiver. Afholdes evt. i august. 
• Storebælt – Præsentation af sikkerhedssystem inkl. vindafskærmning. Lars Fuhr undersøger evt. 

Finn Gothfredsen. 
• Ny Ellebjerg – nyt knudepunkt. Kunne evt. være en mulighed. Lars Fuhr. 
• Kystsikring/stormflod – kunne evt. også være spændende. Der kommer meget mere af det i 

fremtiden. Afholdes evt. på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 
• Matias og Marie blev bedt om at komme med forslag til, hvilke arrangementer, der kunne afholdes 

i fremtiden. Hvad kunne være interessant ud fra studerendes perspektiv. 
o ”Bæredygtige materialer” kunne være et emne, evt. også ”bæredygtigt design”. 

Miniseminar 

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


• Fremtidigt seminar i forbindelse med Fehmern, som kan afholdes i udstillingsbygning på site og kan 
evt. også streames. LFP undersøger mulighed omkring slut august primo september. Kim 
Smedegård, assisterende teknisk direktør, kunne holde oplæg. Evt. sammen med Rambøll/COWI. 

• Storstrøm flyttes ud i fremtiden, dvs. skubbes fra 4. oktober. Max 50 deltagere. 
Byggepladsrundvisning mm. Evt. Falster i stedet for ”prefab-pladsen”. Bustransport til studerende 
kunne måske være en idé. Fx afgang DTU og opsamling Køge Nord. 

• Studietur til Storebælt 

Dato Arrangement Ansvarlig 
2022, ca. august Webinar Lille Langebro BM 
2022, ca. primo september Mini seminar Fehmern FLP 
2022, ca. oktober Mini seminar Storstrømmen BM 
 

Hovedkonference 

Formel ansøgning om konference i 2026 skal nok snart fremsendes. 

Tina sender eksempler på form for ansøgning.  

 

Generelt 

Næste IABSE konferencer: 

• Nanjing, september 2022. Afholdes både online og som hybrid. 
• Istanbul, forår 2023 (april, maj). 
• New Delhi, september 2023 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Ingen. 

 

4. Meddelelser fra kasserer 

Intet nyt siden generalforsamling. 

Finde liste fra Dansk Brodag og alle ringer rundt.  

Susan (S&B) kan skaffe liste over nuværende medlemmer. 

 

5. IABSE DK's konstruktionspris 

Dybbølsbro og Folehaven: Formanden fremsender indstillinger, og dette diskuteres på næste møde. 

 

6. Hjemmeside 



JHN: Det ser ud til, at LinkedIn kan bruges i stedet for hjemmeside i stedet. 

 

7. Eventuelt 

TVE: Billede af BM til brug for IABSE. 

 

8. Næste møde 

Kommende bestyrelsesmøder: 

• Fredag d. 9. september, kl. 15:00, hos COWI 

 

Jan Vig, 2022-06-24 


