
 
Vedtægter for 

Dansk Forening for Brobygning og Bærende Konstruktioner 
(revideret april 2013) 

 

1. Foreningens formål 

1.1. Foreningen udgør den danske afdeling af den Internationale Forening for 
Brobygning og Bærende Konstruktioner (IABSE). 

1.2. Foreningen skal søge at lette medlemmernes deltagelse i IABSE’s arrangementer 
1.3. Foreningen kan arrangere sådanne faglige aktiviteter af interesse for 

medlemmerne (eksempelvis studiebesøg på udenlands byggepladser), som 
bestyrelsen finder relevante for medlemmerne. 

 
2. Foreningens medlemmer. Kontingent. Regnskabsår 

2.1. Foreningens medlemmer udgøres af de i Danmark boende medlemmer af IABSE. 
Medlemmerne af Dansk Selskab for Bygningsstatik (DSBY) holdes underrettede 

om foreningens aktiviteter, som de kan deltage i. 

2.2. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent til dækning dels af 
kontingentet til IABSE og dels af foreningens drift. Kontingentet foreslås af 

bestyrelsen og fastsættes af generelforsamlingen. 
2.3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 
3. Foreningens bestyrelse. Delegerede til IABSE’s permanente udvalg 

3.1. Foreningen ledes af en bestyrelse med 4-6 medlemmer (inkl. formand), der 
vælges af generalforsamlingen for 4 år af gangen. Dog således, at der efter tur, 

hvert år er minimum 1 medlem på valg. Genvalg kan finde sted én gang. 
Formanden udpeges af generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig 

selv. 
3.2. Såfremt et medlem afgår udenfor tur, vil der på den først kommende 

generelforsamling ske valg af nyt medlem til erstatning for det afgående medlem. 
3.3. Bestyrelsen udpeger de delegerede til IABSE’s permanente udvalg samt disses 

suppleanter. 

 
4. Generelforsamling. Stemmeret 

4.1. Generelforsamling afholdes én gang årligt inden den 1. maj.  Dagsordenen skal 
indeholde følgende punkter:   

- Beretning om foreningens aktiviteter  
- Regnskaber 

- Budget 
- Fastsættelse af Kontingent 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og eller formand efter tur. 
- Valg af revisor 

4.2. Hvert personligt medlem har 1 stemme. Hvert kollektiv medlem har 2 stemmer. 
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 

 
5. Gyldighed 

5.1. Nærværende vedtægter erstatter tidligere love vedtaget på stiftelsesmødet den 
14. december 1929 og revideret marts 1982, april 1992, marts 1994 og april 1995. 
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