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Danish Group of IABSE 
 

 
 

Generalforsamling 2017 i IABSE Danmark – Referat 

Tid: 27. april 2017 kl 16:30 

Sted: COWI, Parallelvej 2, Kongens Lyngby 

Dagsorden (som udsendt): 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 
 Orientering om budget for 2016 og forslag til kontingent for 2017 

4. Bestyrelsesvalg 

5. Valg af revisor 

6. IABSE aktiviteter: Afholdte og kommende 

7. Danske IABSE repræsentanter: 
 Executive Committee 
 Permanent Committee 
 Working Committees, Working Groups, SEI EdB 

8. Overførelse af betaling direkte til IABSE-INT 

9. Eventuelt 

 

Fremmødte: 

Erik Stoklund 

Henning Schultz 

Henrik Christensen 

Jens Henrik Nielsen 

Lennart Mortensen (Referent) 

Mikael W Bræstrup 

Tina Vejrum 

Nikolaj Rask Pedersen 

Klaus Ostenfeld 

 

1. Valg af dirigent 

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


2 | 4  
 

Henning Schultz blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

afholdt inden for tidsfristen. 

 

2. Formandens beretning (inklusiv dagsordenens pkt. 6 og 7) 

Tina Vejrum var valgt som formand af generalforsamlingen i 2016. Bestyrelsen konstituerede sig med 

Henrik Christensen som kasserer og Lennart Mortensen som sekretær. Formanden, kassereren og 

sekretæren er medlemmer af Permanent Committee, mens bestyrelsens øvrige medlemmer er 

suppleanter. 

IABSEs internationale aktiviteter: 

Jacob Egede Andersen: SC Vancouver 

Mikael W Bræstrup: Bulletin Editorial Board, SEI National Correspondent, SC Vancouver 

Christian Ernst:  OC Bath 

Andrew Martin:  WC7 (formand): Sustainable Engineering, SC Vancouver 

Jens Henrik Nielsen: WG1 (næstformand): Glass Structures 

Nikolaj Rask Pedersen OC Bath, SC Kuala Lumpur 

Henrik Polk:  WC2 (gæst): Steel, Timber and Composite Structures 

Tina Vejrum:   ExC, AdmC, SEI Editorial Board, SC Bath, SC Vancouver 

Leif Vincentsen:  WC4: Conservation of Structures 

 

Aktiviteter i IABSE Danmark: 

26. maj 2016 Mini-seminar om banebroer: Omkring 50 personer deltog i arrangementet, som havde fokus 

på aspekter, som er unikke for banebroer. Det er endvidere værd at bemærke, at det var muligt at fylde 

programmet med udelukkende danske projekter med undtagelse af et enkelt svensk projekt. Det 

understreger det høje aktivitetsniveau i Danmark i øjeblikket. I tråd med tidligere år, var medlemmerne af 

søsterorganisationerne i Norge og Sverige også inviteret til at deltage. 

27. oktober 2016 Studenterdag på DTU: The Work of Structural Engineers. Seks interessante oplæg som på 

forskellig vis belyste bygningsingeniører arbejde for at inspirere de studerende. Foredragsholderne 

repræsenterede universitetsverdenen, offentlige virksomheder, rådgivere og entreprenører. Ca. 50 

studerende deltog i arrangementet. 

31. marts 2017 Dansk Konstruktionspris 2016: Prisen blev overrakt til: 

Ejeren: Københavns Kommune repræsenteret ved overborgmester Frank Jensen 

Kunstneren: Studio Olafur Eliasson repræsenteret ved Olafur Eliasson 

Ingeniøren: Rambøll repræsenteret ved Lars Tørrild Thorbek 

Bygherre: Nordea-fonden repræsenteret ved bestyrelsesformand Mogens Hugo 

Prismodtagerne fortalte på levende og inspirerende vis om deres rolle i dette bemærkelsesværdige projekt, 

projektets betydning set fra deres perspektiv samt de særlige udfordringer, som projektet har budt på. 
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Endvidere fik de fremmødte lejlighed til at overvære, hvorledes broen åbnes og lukkes mens vi nød en 

forfriskning i det dejlige solskin. 

4. april 2017 Dansk Bro- og Tunnelpris: Prof. Linh Cao Hoang fra DTU-Byg modtog Dansk Bro- og Tunnelpris 

2017, som blev uddelt på Dansk Brodag d. 4. april. Linh kunne desværre ikke selv deltage i uddelingen, men 

havde sendt en fin, personlig takketale på video. 

Hjemmesiden er blevet opdateret og gennemrenoveret af Jens. På vegne af foreningen vil formanden 

gerne takke Jens for det store arbejde. 

Aflyste arrangementer: Ekskursion til Tyrkiet. Programmet havde planlagt med afrejse torsdag aften og 

hjemkomst søndag aften med besøg på den nyåbnede Izmit Bay Bridge og Bosphorus 3. Endvidere var det 

indlagt besøg på de nyrenoverede Bosporus 1 og 2. Desværre måtte arrangementet aflyses pga. den 

ustabile situation i Tyrkiet og deraf følgende manglende tilmeldinger. 

Konklusion på 2016-2017: Det er meget glædeligt, at IABSE Danmark har været i stand til at øge 

aktivitetsniveauet således at alle aktiviteterne på Årshjulet nu gennemføres. Det er bestyrelses ambition at 

fortsætte med dette aktivitetsniveau. 

Endvidere er det godt at se, at så mange danske medlemmer er aktive i den internationale del af IABSE – 

dels i tekniske og ikke-tekniske udvalg samt på forskellig vis bidrager til gennemførelse af konferencerne 

både i SC, OC og med papers. 

Kommende IABSE aktiviteter 

Medlemmerne opfordres til at indstille kandidater til Dansk Konstruktions Pris 2017. Forslag indsendes 

inden 1. maj 2017 til bestyrelsen. 

26. oktober 2017: Mini-seminar. Emnet er endnu ikke fastlagt 

Forår 2018: Studenterdag på DTU. 

Studietur: Der arbejdes med forskellige ideer til studietur i Skandinavien. 

Seminar om Drift og Vedligehold: IABSE Danmark planlægger at afholde et to-dages, internationalt seminar 

om Drift og Vedligehold samt Forensic Engineering i juni 2018, formentlig på DTU. Drift og Vedligehold er et 

emne, der altid er stor interesse omkring og et lignende arrangement blev afholdt i 2006 med stor succes. 

Forensic Engineering har været i fokus i IABSE med bl.a. WG8 Forensic Structural Engineering og adskillige 

workshops afholdt de senere år. 

 

Tina Vejrum, 2016-04-27 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2016, orientering om budget for 2017 og forslag til kontingent for 2018 

(inklusiv dagsordenens pkt. 8) 

 

Regnskab for 2016: 

Kassereren fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som viste et underskud på 3.794,06 kr. mod et 

budgetteret underskud på 43.526,26 kr. Underskuddet skyldes, at de danske medlemmer betaler et 
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medlemskontingent, der er mindre end betalingen til IABSE i Zürich, men underskuddet blev mindre end 

budgetteret hovedsageligt pga. aflyst studietur samt ikke budgetteret indtægter fra miniseminar. 

IABSE Danmarks formue udgør per 31. december 2016 et beløb på 132.650,27 kr. 

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt. 

Budget for 2017: 

Kassereren fremlagde det vedlagte budget for 2017. Budgettet for 2017 viser et underskud på 51.352,21 kr. 

og er baseret på en antagelse om uændret medlemstal og CHF-kurs. 

Budgettet blev taget til efterretning. 

Kontingent for 2018: 

Bestyrelsen forslag om at kontingentopkrævningen fra 2018 og fremover overgår til IABSE-INT blev 

godkendt på general forsamlingen, se. pkt. 8 

Generalforsamlingen bevilgede bestyrelsen, udover frihed til at bede IABSE-INT at opkræve fremtidig 

kontingent, frihed til at overveje på hvilke kategorier der skal lægges et ekstra provenu på som går til 

IABSE-DK. 

Kontingent takster fra 2018 vil blive fremsendt til alle medlemmer når endelige takster er blevet bestemt af 

bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde. 

4. Bestyrelsesvalg og valg af formand 

Tina Vejrum blev genvalgt som formand. 

Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg. 

5. Valg af revisor 

Kirsten Riis blev genvalgt som revisor. 

6. IABSE aktiviteter 

Se formandens beretning under pkt. 2. 

7. Danske IABSE repræsentanter 

Se formandens beretning under pkt. 2. 

8. Overførelse af kontingent betaling direkte til IABSE-INT 

Det blev på general forsamlingen vedtaget at kontingent betalingen skal varetages direkte IABSE-INT fra 

2018. Dette vil betyde at der generelt vil ske et kontingent forhøjelse idet IABSE-DK har betalt en del af 

kontingentet til IABSE-INT, jf. pkt. 3. 

9. Eventuelt 

Generalforsamlingen sluttede kl 17:30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af 

generalforsamlingen og deltagerne for fremmøde. 

Lennart Mortensen, 2017-05-15 






