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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra bestyrelsesmøde 6. september 2010 blev godkendt. 

2. Gennemgang af opfølgningsliste 

Opfølgningslisten blev gennemgået. 

1) Hvervekampagne - udestår 

2) Strukturelt brug af glas - Forslag til program udleveret (vedlagt) Intet nyt da HST var fraværen-
de. 

3) Vedtægter - udestår 

4) HST har fundet to studerende 

Adam Andersen Læssøe: aalasso@gmail.com , tlf. 6166 5386 

Randi Nøhr Møller: rnmoeller@gmail.com , tlf. 2695 8501 

som er interesserede i at hjæpe til med hjemmesiden. LHE kontakter og aftaler videre. Kodeord for 
arbejdet er at hjemmesiden skal være simpel of nem og vedligeholde. 

6) Vej og Bromuseum åber i maj/juni 2011. Et arrangement i den forbindelse overvejes 

3. Meddelelse fra formanden 

IABSE Årsmøder ifm med Symposium i Venedig. 

Henviser til hjemmesiden - men 600 medlemmer deltog i Symposiet. Der var ingen kontroversielle 
afstemninger ved årsmøderne. 



 

 

2 / 3 

  

LJV foreslog at IABSE DK præsenterer den danske del af forening ved konferencen i Lon-
don 2011 og ved denne lejlighed begynder at markedsføre vor interesse i at afholde konfe-
rence i 2018. 

Det er vedtaget at IABSE's officielle sprog fremover er engelsk. 

Der placeres link til E-learning på IABSE DK's hjemmeside. 

LHE kontakter Klaus Ostenfeld med henblik på en politisk køreplan for at få en konference til 
Danmark i 2018. 

4. Meddelelser fra kasserer. 

Intet nyt - samme antal medlemmer. 

5. Arrangementer 

HST følger op vedr. arrangement ang. strukturelt brug af glas. 

Femern : DSBy foreslår fælles arrangementer ang Femern. 

Forslag til årlig IABSE-udenlandstur/arrangementer blev diskuteret: 

Hardanger : HSC (bedre næste år) 

Hamborg/Berlin : LJV 

Funder Å : JL - besøg kan nemt arrangeres 

Stockholm: IBE 

IABSE DK er blevet spurgt af DSBy om de vil bidrage til og deltage i en fælles ekskursion med 
DSBy. HSC og LJV tilbyder at være medlemmer i en arrangementskomite, og vi håber DSBy til-
svarende vil supplere med to medlemmer. 

7. Eventuelt  

Eventuelt samarbejde med Dansk brodag blev diskuteret. IBE og JL arbejder videre med dette tema. 

8. Næste møde  

08/02-2011 kl. 08.00 - 10:00 hos Rambøll i Ørestaden 

9. 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 
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Møde Emne Action 
2008-10-16 Strukturelt brug af glas. Arrangement i tidligt efterår - 

forslag til program foreligger. Fælles arrangement med 
DSBy i september  

HST 

2008-11-20 Opdatering af Vedtægter IBE 
2009-03-17 Student til redigering af hjemmesiden. HST har fundet et 

par studerende som er interesserede i at løse opgaven. 
Navne rundsendes. 

HST 

 
 
 
 
10. Arrangementsliste 

 
Møde Arrangement Ansvarlig 
2011-02-08 Bestyrelsesmøde, IABSE DK  
Forrår 2011 Indkaldelse af emner til Konstruktionsprisen 2010  
Forår 2011 Arrangement vedr. Femern  

 
Lars Hauge, 2010-11-25  (2011-02-10) 


