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Deltagere: Niels Chr. Skov Nielsen,  NSN  VD 
   Leif Vincentsen,    LJV  Sund & Bælt      
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   Niels Jørgen Gimsing  NJG DTU 
   Lars Hauge    LHE COWI 
 

Afbud:  Eilif Svensson   ES  ES Consult 

 

Der forelå ikke agenda til dagens møde. Det blev forslået at standardagenda blev fulgt. 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Der forelå ikke referat fra det sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt den 6. september 2007. Be-
styrelsen enedes om at summere konklusioner og actions i dette referat og ikke udarbejde separat 
referat. 

NSN, LJV og NJG deltog i mødet. 

• Referat skal skrives så de kan læses af udenforstående 

• LJV deltog i IABSE årsmøde i Weimar i september, og deltog i møder med ”Chairs of National 
Groups” og ”Annual Meeting”. LJV har udarbejdet kort referat fra konferencen som er lagt ud 
på foreningens hjemmeside. 

• Der har været kontakt med NVF angående sponsorering af den danske bro- og tunnel pris. Dette 
blev diskuteret videre i dette møde og er refereret nedenfor. 

• Det blev diskuteret at der skulle afholdes fælles julemøde med DSBy, hvor teamet skulle være 
"Broer i Infrastrukturkommissionens raport" Dette arrangement blev aflyst pga folketingvalget 
og den deraf følgende udsættelse af kommissionens afrapportering. 

• Arrangementerne, Bygningsingeniøruddannelsens 150 års jubilæum, turen til Istanbul samt fæl-
lesarrangement med DtU og AUC blev diskuteret. 

• Der var en del kommentarer til hjemmesiden som skal indarbejdes: 
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o ansættelsessted for LJV 

o Medlemsoversigt 

o Samarbejder (LHE vil checke hvordan vi får indkaldelser fra DSBy, Dansk Geotek-
nisk Forening (DGF) og Dansk forening for Tunnel og Undergrundskonstruktio-
ner(DFTU)) 

o Gamle referater (afhænger af hvordan man kommer ind) 

o Arrangementer 

• Samarbejde med Dansk Vej- og Bro museum blev diskuteret. Der var enighed om at IABSE 
DK gerne vil samarbejde men ikke støtte økonomisk. 

2. Meddelelse fra formanden 

IABSE DK ved NSN har været i skriftlig dialog med NVF32 angående sponsorat af den danske 
Bro- og Tunnelpris. IABSE DK er interesseret i et længerevarende engagement f. eks. 4 år under 
betingelse af at IABSE DK bliver promoveret og er med til at indstille kandidater og påvirket valg 
af person. NSN går videre og kontakter NVF32 under disse forudsætninger. 

3. Meddelelser fra kasserer. 

Der var intet nyt at meddele fra kassereren. 

4. Arrangementer 

• B150 - Bygningsingeniøruddannelsens 150 års jubilæum. Arrangementet har været afholdt. Det 
var skuffende at de studerende ikke blev inviteret og at middagen blev aflyst. Middagen blev 
vurderet til at have været for dyr. 

• Istanbul. Arrangementet har været afholdt og var tilsyneladende en stor succes baseret på de til-
bagemeldinger som er modtaget. Eneste udestående er afregning med DFTU. Regnskab er ved-
lagt. LJV kontrollerer indbetalinger og afregner med DFTU. 

• Tur til Island. DFTU arrangerer tur til Island til besøg af boret tunnel projekt. IABSE DK øn-
sker ikke at støtte turen. 

• Besøg i Ørestaden. IBE undersøger mulighederne. Turen kan nok først blive en realitet i sen-
sommeren/efteråret 2008. 

• Besøg i Rudkøbing på Vestas tårnfabrik. Det blev aftalt at foreningen skulle prøve at arrangere 
en tur til Rudkøbing for at se Vestas vindmølletårne. På samme tur kunne man besøge Svend-
borgsundbroen og Langelandsbroen som for nyligt har været genstand for stor mediebevågen-
hed og måske Vestas vingefabrik på Lolland. NSN undersøger dette arrangement, som tentativt 
blev aftalt til april/maj 2008. 
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• Mulighederne for at indføre en IABSE, DK pris for ”Outstanding Structures Award” blev drøf-
tet. LJV undersøger dette . 

• Andre muligheder som blev nævnt var Skovdigetbroen, som dog først vil være aktuel i efteråret 
2009-foråret 2010 

6. Working Groups 

Blev ikke drøftet. 

7.  Hjemmesiden 

Se tidligere 

8. Eventuelt  

Der er modtaget en forespørgsel om deadlines for IABSE Outstanding Stuctures Award. Awarded 
indstilles gennem bestyrelsen i IABSE DK og deadline er 1. maj. 

9. Næste møde  

Det blev aftalt at der afholdes bestyrelsesmøde 27 marts 2008 kl. 8:15 hos Sund og Bælt i Vestsøgade. 
NSN arrangerer indkaldelse via Outlook. 

 

Lars Hauge/2008-01-17 

 


