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Danish Group of IABSE            

 

 

IABSE bestyrelsesmøde 23. september 2005  

 

Deltagere. Leif Vincentsen,    LJV  Sund &Bælt      
   Niels Chr. Skov Nielsen,  NSN  VD  
   Eilif Svensson   ES  ES Consult 
   Anton Petersen,    APE COWI (referent) 
Fraværende Niels Jørgen Gimsing  NJG DTU; afbud 
   Ib Enevoldsen   IE   Rambøll; afbud  
 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 7 marts. 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt. 

2. Konstituering af bestyrelsen  
 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
   Niels Chr. Skov Nielsen,   Formand 
   Leif Vincentsen ,    Kasserer 
   Anton Petersen,     Sekretær 
   Niels Jørgen Gimsing 
   Eilif Svensson 
   Ib Enevoldsen 
 

 
3. IABSE konferencen maj 06  
 
  

LV rapporterede fra Scientific Committe mødet for IABSE Conference i København d. 11. septem-
ber i Lissabon. Der er modtaget ca. 125 abstracts. Ved mødet blev alle abstracts gennemgået og be-
dømt. Resultatet blev:  
  Key note presentation:   5 stk 
 Oral presentation:  57 stk 
 Poster Session:   12 stk 
 Rejected:    ca. 51stk   
Forfatterne vil nu blive informeret om hvorledes deres abstract er blevet bedømt, og endeligt paper 
skal efter planen ind i november 2005. LJV kontakter IABSE sekretariatet for Guidelines for udar-
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bejdelse af papers og posters. På konferensen vil der i programmet være plads til 5key note lectures, 
57oral presentations samt 2 poster sessions. 
 
Final invitation til konferencen skal udsendes i november 2005.  
 
NSN nævnte at modtagelse på Københavns rådhus nu planlægges til mandag d.15 maj, men det vil 
konflikte med galla middagen. Derfor vil NSN forsøge at få receptionen på rådhuset flyttet til om 
søndagen. 
 
Budgettet blev herefter gennemgået. Bl.a. blev økonomisk kompensation til rejse og ophold for key 
note speekers drøftet. Normalt betaler man ikke key note speekers til IABSE arrangementer, og det 
blev besluttet ikke at afvige fra denne praksis.  
Tekniske Ture:  
  -Storebælt/ Lillebælt. John Jensen Storebælt Korsør vil være kontaktperson 
  -Øresund/Metro. Kontakt via de respektive informations afdeling. Sven Landelius har sagt 
  ja til besøg på Øresund 
 
Social Programme: Det tager DIS sig af. 
 
Åbningsceremoni. 

Man forsøger at få trafikministeren til at åbne konferencen.  Underholdning i forbindelse 
med åbningen blev diskuteret (lurblæsere?) 
Findes der en IABSE procedure for åbningsceremonier. NSN undersøger. 
 

4. IABSE årsmødet i Lissabon september 2005 
 
NSN rapporterede fra møde i Permanent Committe d.11. september i Lissabon. 
 
- Til executive committe blev valgt 

 H:F Xiang; China 
 D.A. Nethercot, UK 
 P.L. Popovic, US 
 Fujino, Japan 

- IABSE synes at have fået styr på økonomien 
 

 
4. Eventuelt  

 
Bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer. Især entreprenørvirksomheder viser ringe interesse. 
Bestyrelsen vil fortsat arbejde på fælles arrangementer med vor nabo organisationer i Norge og Sverige.  
APE udarbejder dagsorden forud for næste møde. 
 

Ape 


