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1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

 Orientering om budget for 2010 og forslag til kontingent for 2011 

4. Bestyrelsesvalg 

 Ingen medlemmer er på valg, bestyrelsen fortsætter 

5. Valg af revisor 

6. IABSE-aktiviteter (afholdte og kommende) 

7. Danske IABSE repræsentanter 

 -  Permanent Committee 

 -  Working Commissions 

8. Eventuelt  
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1. Valg af dirigent 

Per Clausen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

afholdt inden for tidsfristen.  

2. Formandens beretning  

Bestyrelsesmøder med referater forfindes på www.iabse.dk. Bestyrelsen konstiturede sig med Ib 

Enevoldsen som formand, Leif Vincentsen som kasser og Lars Hauge som sekretær. 

Dansk Bro og Tunnelpris 

IABSE-DK fortsatte samarbejde med NVF-32 udvalg for broer og tuneller om Dansk Bro- og Tun-

nelpris. Prisen uddeles således nu som en fællespris mellem de to foreninger. I 2009 indstillede 

IABSE-DKs bestyrelse 1 kandidat og NVF32 2 kandidater, hvor Morten Nielsen fra Grontmij, efter 

afstemning i de 2 bestyrelser, vandt prisen i form af et rejselegat på 20.000 kr. 

IABSE Danmarks Konstruktionspris 

Der gøres opmærksom på at sidste frist for indstilling af kandidater til IABSE Danmarks Konstruk-

tionspris er den 1. maj. 

Danmarks Radios koncerthus blev indstillet og blev tildelt IABSE Danmarks Konstruktionspris 

2010. Prisen blev meget vel modtaget af DRs koncerthus, Niras, MTHøjgaard A/S og Jaen Novel 

Architects. 

Følg med på IABSE Internationals hjemmeside. www.iabse.org, hvor der er en række nye tiltag om 

publikationer, e-learning etc., som medlemmerne kan udnytte.  

IABSE-Danmarks hjemmeside www.iabse.dk. Vi kører fuld åbenhed. På referater kan man se en 

række aktioner og liste over kommende arrangementer. Noget går godt – andet trækker ud.  

Vi planlægger opdatering af foreningens vedtægter, der sidst er opdateret i 1995. Grunden til at vi 

ikke har opdateret vedtægterne er at vi har søgt et samarbejde med en anden organisation. Noget 

der i så tilfælde kommer op til godkendelse på en generalforsamling.  

Beretningen blev taget til efterretning.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2009 og orientering om budget for 2010 og forslag til kontingent 

for 2011. 

Kassereren Leif Vincentsen fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som udviste et underskud 

på 43.620,41 kr mod et budgetteret underskud på 81.886,00 kr. De danske medlemmer betaler et 

medlemskontingentet, der er mindre end betalingen til IABSE i Zurich.  

 

IABSE Danmarks formue udgør per 2007-12-31 342.563,98 kr. 

 

Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.  
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Kassereren fremlagde det vedlagte budget for 2010. Budgettet udviser et underskud på ~40.000 kr.  

Bestyrelses foreslog samme kontingent for 2011 som for 2010 med den ene ændring at kontingent 

for medlemmer under 27 år nedsættes til 200 kr pr år: 

 Firmamedlemmer:       kr. 4.000 

 Personlige medlemmer over 65    kr.    400 

 Personlige medlemmer 27 - 34 år (junior) kr.    450 

 Studerende under 27 år     kr.    200 

 Øvrige senior medlemmer     kr. 1.100 

Kontingentforslaget for 2011 blev vedtaget.  

Budgettet blev godkendt. 

4. Bestyrelsesvalg  

Ib Enevoldsen blev valgt som formand. 

 

5. Valg af Revisor  

Christian Tychsen havde ønsket at stoppe som revisor og bestyrelsen takkede for hans indsats gen-

nem mange år. Som ny kandidat foreslog bestyrelsen Erik Stoltzner, der enstemmigt blev valgt som 

ny revisor. 

 

6. IABSE aktiviteter (afholdte og kommende)  

Deltog i IABSE Internationals årsmøde og Konference i Bangkok i september 2009 (Ib Enevold-

sen)  

24/10 Design og udførelse af Havvindmøller med besigtelse af Sprogø havvindmøllepark. D.s.v. 

Aflyst.  

24/11 Uddeling af Konstruktionsprisen ved arrangement i Danmarks Radios Koncerthus. Efter en 

præsentation på en time fra Niras gav driftchef Niels Erik Lund en overordentlig teknisk og kulturel 

spænde rundvisning. Et velbesøgt arrangement med ca. 50 fremmmødte.  

24/2. Seminar. Structural Aspects of offshore wind turbine foundations.  

Eftermiddags arrangement med 6 indlæg om både teoretiske og praktiske aspekter. Indlæg fra Co-

wi, Rambøll, Niras , DnV og MTHøjgaard. Et velbesøgt arrangement med 45 deltagere.  

Kommende arrangementer:  

Konference og årsmøde i Venedig i september 2010, se www.iabse.org  

Arrangement på DTU om strukturel brug af glas. 

Byggepladsbesøg på broer på M3  
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Besøg på Dansk Vej- og Bromuseum 

På førstkommende bestyrelsesmøde vil der blive planlagt flere arrangementer.  

Kommende arrangementer er nævnt på liste i hvert bestyrelsesreferat. 

7. Danske IABSE repræsentanter  

 IABSE DK har tre pladser i permanent committee.  

 Ib Enevoldsen 

 Leif Vincentsen 

Lars Hauge 

 

Danske medlemmer i Working Commisions  

  WC 4: Ib Enevoldsen  

  WG 3: Niels Jørgen Gimsing 

  

8. Eventuelt 

Generalforsamlingen sluttede kl.17.30 og formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalfor-

samlingen og deltagerne for fremmøde. 

 

Lars Hauge, 2010-07-29 

 

Bilag 

- Regnskab for 2009 

- Budget for 2010 

 






