
Danish Group of IABSE            

 

IABSE bestyrelsesmøde 25. april 2013 

MTH Knud Højgaards Vej, 2860 Søborg 

 

Deltagere: Henning Schultz   HESC MTH    

   Henrik Christensen  HCH  Femern  
   Erik Stoklund   ESL VD  

   Henrik Stang    HST DTU-BYG       

   Lars Hauge    LHE COWI  

Afbud:  Lars Thorbek   LTT Ramboll  

1. Gennemgang og Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra bestyrelsesmøde 28. februar 2013 blev godkendt. 

2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået.  

Hvervekampagne - Intet nyt. 

Vedtægter - Opdaterede vedtægter er rundsendt med indkaldelsen til generalforsamling 

Arrangementsliste blev gennemgået 

Studenterdag på DTU - Blev afholdt den 11. april 2013. God feedbak og god snak - desværre for 

få deltagere. Enighed om at arrangementet har grundlæggende kvaliteter og skal gentages. 

Mini-seminar - Der er indkaldt til miniseminar om broprojekter med DK ingeniører involvering af-
holdes hos COWI den 30. maj 2013. Ca. 40 tilmeldte per dags dato. En del spørgsmål om betaling for 

ansatte i firmaer der er firmamedlemmer. Enighed om at kun personlige medlemmer og studerende del-

tager uden vederlag.  

IABSE DK's konstruktionspris - IABSE DK's konstruktion pris uddeles til Krystallen, Nykredits 

kundecenter i København ved et arrangement den 14. maj 2013. 

Dansk Bro og Tunnelpris - prisen blev uddelt på årets brodag til Arne Henriksen, VD. Det skal 

offentliggøres på hjemmesiden. IASBSE DK er ikke helt tilfreds med den eksponering som sponso-

ratet af broprisen giver. Det overvejes at droppe sponsoratet. Besluttes på næste møde. 

Studietur til Edinburgh og Forth broerne - Datoerne blev tentativt fastlagt til weekenden 13-15. 

september 2013. 
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3. Meddelelse fra formanden 

ESL har arrangeret at IABSE DK folderen er blevet trykt i et passende antal eksemplarer og den er 

rundsendt. Skal uddeles til de kommende arrangementer. 

HESC orienterede om det særlige initiativ med ny strategi for IABSE, som blev igangsat i Seoul. 

Det vil være en større seance i forbindelse med konference i Rotterdam i maj.  

Der blev afholdt møde med Ueli Brunner den 5. april 2013 hos Femern A/S. HCH, HESC og LHE 

deltog. 

4. Meddelelser fra kasserer 

IABSE-DK har 24.april 2013 80 medlemmer. Antallet dækker over en tilgang på 7 og afgang på 11 i år. 

Regnskabet som bliver fremlagt på generalforsamlingen viser et mindre underskud end budgetteret 

DKK33.550 mod budgetteret DKK50.880.  

5. Young Engineers Award 

HESC havde udarbejdet et forslag. Præsenteres i 2014. 

6.  Hjemmeside 

DTU vil kunne hoste hjemmesiden. HST vender tilbage med kontaktperson. 

7. Eventuelt  

Efterfølgende generalforsamling. 

8. Næste møder  

13. maj kl. 15.00 hos MTH på Knud Højgaards Vej 9, 2860. 
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12. Opfølgningsliste 

 

Møde Emne Action 

2008-10-16 LHE vil forberede regneark til systematisk tilgang til nye 

potentielle medlemmer. En ide var at der skal "udpeges" 

en ambassadør i de firmaer som beskæftiger sig med bro-

er og bærende konstruktioner, som kan agitere for 

IABSE. LHE rundsender regneark. 

LHE 

2008-11-20 Opdatering af Vedtægter HESC 

2011-02-08 Kontakt til studerende vedr hjemmesiden LHE 

 

 

13. Arrangementsliste 

 

Møde Arrangement Ansvarlig 

13. maj 2013 Bestyrelsesmøde HESC 

14 maj 2013 Uddeling af IABSE's konstruktionspris hos 

Nykredit 

HESC 

30 maj 2013 Miniseminar om broer hos COWI LHE 

13-15 September 2013 Studietur til Skotland HESC 

 

Lars Hauge, 2013-04-30 


