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0. Møde med yngre medlemmer 

Som forslået på generalforsamlingen, var 3 yngre medlemmer (Andreas Galmarini, Jesper Asferg 
og Tobias Soldalen) inviteret til et kort møde for at diskutere, hvordan foreningen kan øge aktivite-
ten blandt de yngre medlemmer. 

Det blev konstateret, at de eksisterende arrangementer - internationale IABSE-konferencer og sym-
posier, rejserne og den årlige studietur - ofte er for dyre for de yngre medlemmer, selv når tilskud 
fra IABSE DK medregnes, og at arbejdsgiverne kun i begrænset omfang vil sponsere deltagelse af 
yngre medlemmer.  

Det blev foreslået, at der blev afholdt flere arrangementer i Danmark, og at arrangementerne gerne 
måtte indeholde en blanding af forskning og projekter - gerne internationale. En IABSE tema-dag 
blev forslået med brede temaer som for eksempel vindenergi og offshore - og med deltagelse af 
DtU/AUC.  

Arrangementer med besøg til større anlægsarbejder i nærområdet er også attraktive for de yngre 
medlemmer, som f. eks. besøg til Turning Torso i Malmø.  

Det kunne overvejes at invitere naboforeningerne fra Norge og Sverige til en sådan IABSE-dag. 

Efterfølgende blev det besluttet at tage forslaget om en IABSE dag op med DtU i forbindelse med 
planlægningen af DtU's 150 års jubilæum. 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og general forsamling 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt. 
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Studieturen til Istanbul planlægges til den 25.-26. oktober 2007 og ikke som nævnt i referat og på 
www.iabse.dk den 24.-25. oktober. 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Chr. Skov Nielsen som formand, Leif Vincentsen som kas-
ser og Lars Hauge som sekretær. 

Danish Group of IABSE's tre medlemmer af Permanent Committee er Niels Chr. Skov Nielsen, 
Leif Vincentsen og Ib Enevoldsen. 

3. Meddelelse fra formanden 

Årsmøde i Weimar - Der skal arrangeres fuldmagter til de personer som deltager. NSN rundsender 
materiale vedr. årsmødet. 

NVF32 - Danmark har ansøgt om sponsorstøtte til Dansk Bro- og Tunnelpris 2008. Det blev disku-
teret, om IABSE DK skulle søge at blive meduddeler af prisen; der var enighed om, at der skulle 
svares positivt på henvendelsen, med henblik på at IABSE DK kunne blive meduddeler af prisen 
mod en længerevarende sponsoraftale med et fast beløb hvert år.   

4. Meddelelser fra kasserer. 

I lyset af den nyligt afholdte generalforsamling var der intet nyt at meddele fra Kassereren. 

5. Arrangementer 

Det er besluttet at koordinere indlæggene fra de forskellige foreninger, som medvirker ved planlæg-
ningen. LJV har haft kontakt til DSBy ved Mogens G. Nielsen, og bestyrelsen skulle mødes med 
Anton Petersen, som er formand for Dansk Stålinstitut, efter bestyrelsesmødet. (Anton Petersen 
henviste efterfølgende til Jørn Nielsen, som er direktør i Dansk Stålinstitut). 

IABSE pjece skal kunne udleveres ved arrangementet. 

LHE har haft kontakt til Dansk Tunnelforening ifm. planlægning af tur til Istanbul. Tunnelforenin-
gen havde fået 15 forhåndstilmeldinger. LHE rundsender forhåndsinformation til IABSE's med-
lemmer. 

6. Working Groups 

Blev ikke drøftet. 

7.  Hjemmesiden 

Hjemmesiden trænger til en opdatering. LHE undersøger, hvad der evt. kan gøres. 

8. Eventuelt  

Foreningen skal profileres på Dansk Brodag. 
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Dansk Vej- og Bromuseum har søgt om tilskud. Dette overvejes. 

9. Næste møde  

Det blev aftalt, at der afholdes bestyrelsesmøde primo september 2007, medio januar 2008, medio marts 
2008 og generalforsamling ultimo april. NSN arrangerer indkaldelse via Outlook. 

Det blev vedtaget, at møderne afholdes kl. 8:30 hos Vejdirektoratet. 

 

Lars Hauge/2007-06-06 

 


