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1. Valg af dirigent 

Jørn Lauridsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
afholdt inden for tidsfristen.  

2. Formandens beretning  

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor referaterne kan findes under nyheder på www.iabse.dk. Be-
styrelsen konstituerede sig med Niels Chr. Skov Nielsen som formand, Leif Vincentsen som kasser 
og med Lars Hauge som sekretær. 

IABSE DK har 87 medlemmer inklusive 3 honary members og en fellow. 

Foreningen har i forbindelse med et bestyrelsesmøde inviteret tre yngre medlemmer (under 35år) 
for at finde ud af hvordan IASBE DK's aktivister kunne gøre mere attraktiv for denne gruppe og på 
denne måde rekruttere yngre medlemmer. 

Forslag var en IABSE temadag (eksempelvis vind energi eller of shore) med deltagelse af universi-
teterne, besøg på spændende byggeplaser (i lighed med udflugten til turning torso i Malmø) og 
eventuelt et tættere nordisk samarbejde. 

 IABSE DK arbejder på et fortsat tættere samarbejde med søsterforeningerne Danske Tunnelfor-
ening og Dansk selskab for bygningsstatik, blandt andet ved at invitere medlemmerne i de tre for-
eninger til møder i de respektive foreninger.  

Leif Vincentsen, Niels Gimsing og Mikael Brædstrup deltog i årsmødet i Weimar. Leif Vincentsens 
noter fra møde med formanden og årsmødet ligger på foreningens hjemmeside www.iabse.dk. 

Fra mødet med formanden kan noteres at Bangladesh og Grækenland er nye medlemslande og at 
der er nedsat en task force med henblik på rekruttering af nye medlemmer. 

IABSE DK har indledt et samarbejde  med NVF32 og er blevet hovedsponsor for Bro og tunnel pri-
sen som uddeles på Dansk Brodag. Den Danske Bro- og Tunnelpris er personlig og blev i 2008 ud-
delt til Steen Jensen, MTH. 

IABSE DK havde indstillet Vestas møller til Outstanding Structures prisen i 2008. 

Bestyrelsen i IABSE DK arbejder med en dansk "Outstanding Structures" pris.  

Beretningen blev taget til efterretning.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2007 og orientering om budget for 2008 og forslag til kontingent 
for 2009. 

Kassereren Leif Vincentsen fremlagde det vedlagte reviderede regnskab, som udviste et overskud 
på 1.149,46 kr mod et budget på -49.830,00 kr, hvilket primært skyldes et mindre tilskud til B150-
DTU og et mindre tilskud til ture og konferencer end forventet og større renteindtægter end forven-
tet. De danske medlemmer betaler et medlemskontingentet, der er mindre end betalingen til IABSE 
i Zurich. IABSE Danmarks formue udgør per 2007-12-31 433.207 kr. 
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Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.  
 

Kassereren fremlagde det vedlagte budget for 2008. Budgettet udviser et underskud på ~50.000 kr.  

Bestyrelses foreslog samme kontingent for 2009 som for 2008: 

 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 

Kontingentforslaget for 2009 blev vedtaget.  

Budgettet blev godkendt. 

4. Bestyrelsesvalg  

Ib Enevoldsen blev valgt som formand. 
Jørn Lauridsen, Henning Schultz og Henrik Stang blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Niels Chr. Skov Nielsen og Niels Gimsing forlader bestyrelsen efter 2 valgperioder. I den forbin-
delse udtrykte kassereren på bestyrelsens vegne en stor tak til Skov Nielsen og Gimsing for den sto-
re indsats. 
 

5. Valg af Revisor  

Chr. Tychsen blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

 
6. IABSE aktiviteter (afholdte og kommende)  

Den 24 - 28 oktober 2008 arrangerede IABSE Danmark sammen med Dansk Tunnelforening stu-
dietur til Istanbul, bl.a. med besøg af byggeriet af Bosperus Tunnelen og de eksisterende Bosperus 
broer. Interessant og god tur med ca. 25 deltagere. 

Bygningsingeniøruddannelsen på DTU fejrede 150 års jubilæum den 16. november og der blev i 
den forbindelse afholdt en konference. IABSE-DK var i den forbindelse gået i samarbejde med 
DSBy og Dansk Stålinstitut om et arrangement under temaet globalisering. Det var skuffende, at de 
studerende ikke var inviteret og ligeledes skuffende at den planlagte middag måtte aflyses. 

Ultimo juni planlægger IABSE DK en tur til Vestas i Rudkøbing og Nakskov, hvor der fremstilles 
henholdsvis tårne og vinger. Skov Nielsen har lovet fortsat at stå for dette arrangement. 

Den 11 september 2008 er der planlagt en ekskursion til Ørestaden for at se på de nye spændende 
bygninger. 

IABSEs årsmøde 2008 afholdes i Chicago, se www.iabse.org. 
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7. Danske IABSE repræsentanter  

IABSE DK har tre pladser i permanent committee. 
 
Danske medlemmer i Working Commisions  

  WC 8: Ib Enevoldsen  
  WG 3: Niels J. Gimsing 

 
Mikael Brædstrup er formand for SED editorial committee og som sådan medlem af technical com-
mittee. 

   
 

8. Eventuelt 

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

 

Lars Hauge, 2008-05-05 
 

Bilag 

- Regnskab for 2007 

- Budget for 2008 

 


