
R:\D05-D06-D07\D05-D06-D07\Andre firmaer\IABSE\Filer fra Ape\Generalforsamling 2005.DOC 

 

Generalforsamling i dansk IABSE  
Tid :   2005-04-28  

Sted :   Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13  

Til stede :  Jørn Lauridsen    JL  
   Chr. Tychsen    CT  
   Jens Vejlby Thomsen  JVT 
   Ib Enevoldsen    IE  
   Michael Bræstrup   MB 
   Leif Vincentsen    LV  
   Niels Jørgen Gimsing   NJG   
   Niels Chr. Skov Nielsen  NCSN  
   Anton Petersen     APE (referent)  

 

1 Valg af dirigent 

Jørgen Lauridsen blev valgt til dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og afholdt inden for tidsfristen.  

Dirigenten oplyste indledningsvis at der var følgende mindre korrektioner til den udsendte dagsor-
den: 
ad. pkt. 4:  - Lasse Løvgren er på valg bestyrelsen foreslår ham genvalgt.  
     - Valg af sekretær er ikke et generalforsamlings anliggende.  
   - Dagsorden suppleres med: Valg af formand; Niels Chr. Skov Nielsen er villig til at 
   modtage genvalg 
    

2 Formandens beretning  

Formanden fremlagde den skriftlige beretning. Fra beretningen fremhævede formanden: 
 
at IABSE Danmark nu officielt har fået tildelt arrangementet "IABSE Conference on Operati-
on, Maintenance and Rehabilitation of Large Infrastructure Projects, Bridges and Tunnels" i 
København fra 15-17 maj 2006. 
 
at direktøren for IABSE Alain Golay i den forbindelse besøgte IABSE DK d. 20 august 2004. 
 

 at der har været en betydelig tilgang af unge nye medlemmer til foreningen, så vi i dag er 88 
medlemmer, hvilket er 8 flere end for et år siden. 

 
Beretningen blev taget til efterretning  
Beretningen er vedlagt referatet  

    
Danish Group of IABSE 
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3 Fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent 

Kassereren LV fremlagde det reviderede regnskab som udviste et underskud på 90tkr, hvilket er ca. 
30tkr større end forventet. Årsagen til det lidt større underskud skyldes at man i sidste øjeblik måtte 
aflyse en studie tur til Svinesundbroen i Sverige og allerede havde indgået en del aftaler med rejse-
arrangørerne.  
Tabet herfor er bogført til 32.000 Kr. Man forhandler dog stadig med rejseselskabet for at få redu-
ceret tabet. 
Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.  
Bestyrelses foreslog en mindre kontingentforhøjelse og fremlagde følgende forslag til kontingenter 
for 2006: 

 Firmamedlemmer:       kr. 2.900 
 Personlige medlemmer over 65    kr.    300 
 Personlige medlemmer 27 - 34 år (junior) kr.    400 
 Studerende under 27 år     kr.    250 
 Øvrige senior medlemmer     kr. 1.000 

Kontingent forslaget for 2006 blev vedtaget.  

4 Bestyrelses valg  

Niels Chr. Skov Nielsen blev genvalgt som formand 
Lasse Løvgren var på valg og blev enstemmig genvalgt. 
Eilif Svensson blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen 
Chr. Tychsen blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

Niels Chr. Skov Nielsen takkede Bjørn Lykke for sit arbejde i bestyrelsen. 

5 IABSE aktiviteter (afholdte og kommende)  

Der har været afholdt ekskursion til Turning Torso og ny svingbro i Malmø. 

Planlægning af IABSE konferensen 2006 fortsætter med hjælp af et sekretariat bestående af Jens 
Vejlby Thomsen, Erik Stoklund og Ib Enevoldsen 

6 Danske IABSE repræsentanter  

Danske medlemmer i Permanent Commitee  
Niels Chr. Skov Nielsen  
Anton Petersen  
Bestyrelsen vil finde erstatning for Bjørn Lykke der nu forlader bestyrelsen. 

Danske medlemmer i Technical Committee:  
Michael W. Bræstrup  
 
Danske medlemmer i Working Commisions  

 -  WC 3: Mikael W. Bræstrup, formand  
  WC 6: T. Andersen  
  WC 8: Ib Enevoldsen  

    
Danish Group of IABSE 
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7 Eventuelt 

 Intet 

Generalforsamlingen sluttede kl.17.00 og formanden takkede dirigent for sin ledelse af generalfor-
samlingen og deltagerne for deres fremmøde. 

 

2005-05-10 
ape 

 

    
Danish Group of IABSE 
 
 
 

 




