
Danish Group of IABSE 
IABSE bestyrelsesmøde 18. januar 2022 
Fysisk hos COWI 

 
 

Deltagere: Tina Vejrum TVE COWI 
 Lars Fuhr Pedersen LFP Sund og Bælt 
 Barbara MacAulay BAPE VD 
 Jan Vig Nielsen JAVN Rambøll 
 Jens Nielsen JHN DTU 
Observatører:    
    
    
Afbud: Matias Albretsen MA DTU 
 Marie Olsen MO DTU 

 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referat fra sidste møde er godkendt efter kommentering pr. mail. 

 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Dato Type Arrangement Ansvarlig 
2022, 28/9 Paneldebat/rundvisning Verdens vildeste brobyggere BAPE 
2022, 5. oktober Miniseminar Fehmern LFP 
2022, ultimo oktober Webinar Lille Langebro BAPE 
2023 Miniseminar Konstruktionspris, Dybbølsbro  JAVN 

 

Verdens vildeste brobyggere, 28. september. 

Blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. 

Fehmern 

Super arrangement, men overraskende få tilmeldinger. 

Det blev diskuteret, hvad der kunne gøres for at få flere tilmeldinger. Det kunne overvejes at få IDA BYG 
med 5000 medlemmer til at reklamere og invitere folk, der ikke er medlem af IABSE, herunder samarbejde 
med DSBY. 

Invitationer kunne sendes ud til IABSE medlemmer først og efter et par uger åbne for tilmelding fra alle. 
Med ”firmamedlemsskab” kan man sende 2 personer. 

Konstruktionspris, Dybbølsbro  

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


Arrangement inkl. overrækkelse kunne afholdes i Rambøll og inkludere en præsentation af Dybbølsbro 
projektet. 

Generelt 

Næste IABSE konferencer: 

• Istanbul, forår 2023 (26-28 april). 
• New Delhi, 20-22 september 2023 

 

Andre idéer til arrangementer (huskeliste): 

Webinar 

• Storebælt – Præsentation af sikkerhedssystem inkl. vindafskærmning. Skærmene opsættes snart. 
Lars Fuhr undersøger evt. Finn Gottfredsen. 

• Lille Langebro – Konstruktionsprisen 2021. Barbara.  
• 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. Kunne også være i Københavnsområdet. 
• 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”. 
o ”Hvad kan jeg blive/Hvad skal der ske om 5 år”: Events for nye studerende med fx 

byggepladsbesøg, så man kan se, hvad der sker. TVE og JAVN kontaktes. 

Miniseminar 

• Storstrøm måske i april. 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. 

• Femern byggeplads til efteråret, fx oktober. 
• Præsentation af DTU’s phD og master projekter? 

o Måske ny IABSE DK award? 

 

3. IABSE Symposium, 2026 i DK 

Formel ansøgning om konference (symposium, typisk 300-400 deltagere) i foråret 2026 skal nok snart 
fremsendes, gerne i år. Tina sender eksempler på form for ansøgning (fra 2018 og inspiration fra HQ). 
Wonderful Copenhagen vil gerne hjælpe. Beslutning om venue er vigtigst.  

Organising Committee og Scientific Committee skal nedsættes snart. 

BAPE var til ”kongres om kongres” i Cirkusbygningen. DIS kan hjælpe. 

Aflysningsforsikring var en mulighed. 

Hjælpere til arrangementskomite: 



- Uffe, Cowi 
- Emilie, VD 
- Justyna, Ramboll 
- Evt. Marie, DTU 

Niels Christian Skov kunne måske hjælpe. 

 

4. Meddelelser fra formanden 

Honorary Membership: Mikael W. Braestrup, Denmark blev tildelt ved IABSE Awards 2022 og mindre 
festlighed afholdt 14.12.2022 (COWI Lyngby). 

 

5. Meddelelser fra kasserer 

BAPE har printet deltagerliste til Dansk Brodag, og gennemgået den i forhold til eventuelle potentielle nye 
medlemmer. Den scannes og sendes rundt til bestyrelsens gennemgang. 

350.000 kr. på kontoen. 

Regnskab opstartes inden længe. 

Danske Bank spørges vedr. returnering af penge fra forkert MobilePay. 

 

6. IABSE DK's konstruktionspris 

Overrækkes ved arrangement i Rambøll.  

BAPE fikser blanket/pris. 

 

7. Dansk bro og tunnelpris 

Indstillinger inden d. 28. februar. Forskellige navne blev diskuteret. 

JHN sender indstilling. 

 

8. Hjemmeside 

JHN har været flittig og kigget på LinkedIn. IABSE DK LinkedIn profil er oprettet. 

LinkedIn dog ikke bruges til at gemme referater. 

Google-konto og googledrev en mulighed som arkiv. 

 

9. Eventuelt 

Intet 



 

10. Næste møde(r) 

Generalforsamling 

• Onsdag d. 19. april, hos COWI 

Kommende bestyrelsesmøder: 

• Fredag d. 24. marts, kl. 15:00, hos COWI 

 

11. Aktionsliste 

Reference Aktion Init 
Afsnit 2/6 JAVN booker auditorium 

BAPE arrangerer blanket/pris. 
JAVN/BAPE 

Afsnit 3 Tina genfremsender eksempler på form for 
ansøgning (fra 2018 og inspiration fra HQ) vedr. 
konference i 2026. 

TVE 

Afsnit 4 Liste rundsendes til bestyrelsens gennemgang 
ift. mulige medlemmer. 

BAPE 

Afsnit 7 JHN skriver indstilling til pris JHN 
 

 

Jan Vig, 2023-02-01 


