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1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmøde 01.09.2016 blev godkendt.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Arrangementslisten blev gennemgået.
Studenterdag på DTU – Der blev afholdt Studenterdagen den 27. oktober hvor der deltog cirka 50 inklusiv
de 6 foredragsholdere. Præsentationerne har JHN oplagt på IABSE-DK’s hjemmeside. Arrangementet forløb
godt – det har dog ikke indtil nu givet nyt medlemmer.
Dansk Konstruktionspris – Det blev besluttet at prisen skulle tildeles Cirkelbroen over Christianshavns
kanal. Tildelingen var planlagt at foregå på brostedet i november 2017 men er blevet udsat til engang i
marts/april 2017, inden generalforsamlingen. Olafur Eliasson, Nordea fonden, evt. en borgermester samt
pressen tilstræbes at være til stede ved uddelesen.
Kommende studietur – Kommende studietur blev kort drøftet dog uden at der kom noget konkret på
bordet. LTT nævnte at prisniveauet på den aflyste studie til Tyrkiet nok var lidt i overkantet. Et lidt lavere
prisniveau harmonerer godt med hvad der bliv talt om på sidste bestyrelse, møde hvor Göteborg og
Tyskland blev nævnt.
Studietur til Storebæltsbroen – JHN foreslog at der skulle arrangeres en tur til Storebæltsbroen for
udvalgte studerende fra DTU. LTT/TVE ville undersøge mulighederne (antal og tidspunkt)for at få adgang
for en mindre gruppe hvorefter JHN ville finde på en passende konkurrence blandt relevante studerende.
Seminar Drift og vedligehold / (Forensic engineering) – Der var enighed om at dette seminar skulle have
stor prioritet da det er en mulighed for at få en indtægt. Dog blev det besluttet at udsætte afholdelsen til
juni 2018 inden sommerferien (7-8 eller 11-12 juni blev foreslået). Lokalitet for seminaret kan være et
konferencecenter eller alternativt på DTU. JHN undersøger mulighederne på DTU samt pris på de nævnte
dage. LTT/TVE mente at seminaret eventuelt kunne suppleres med indlæg om forensic engineering.

Miniseminar Construction – ESL forslog på sidste møde at der igen blev afholdt et miniseminar, denne gang
om montageforhold særligt med vægt på miljøfølsomme områder. Seminaret forventes afholdt hos MTH til
foråret. Planlægning af miniseminaret aftales på næste bestyrelsesmøde.

Generelt
Den næste IABSE konferencer er:
•

Vancouver, Canada: September 2017. OC er interesseret i at videreføre ideerne og det nye koncept
fra Geneve konferencen i 2015. TVE assisterer og sidder desuden i SC.

TVE meddelte at der ikke er nogen mulighed for at få en konference de kommende år, så det er ikke en
mulighed for at generer et overskud.
3. Meddelelser fra formanden
Intet.
4. Meddelelser fra kasserer
Siden sidst er der kommet 2 nye personlige medlemmer, en er afgået ved døden, desuden har Københavns
Kommune desværre valgt at melde sig ud.
Kontingent type
Firmamedlem
Kontingent > 65 år
Kontingent 35-65 år
Kontingent 27-35 år
Kontingent < 27 år
Æresmedlemmer

Pris 2017 (DKK)
5.000
400
1.200
500
250
0

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
JHN og DTU har fået hjemmesiden op at kører igen
7. Eventuelt
Økonomi
Økonomi var igen et stort emne på møde, idet IABSE-DK gå konkurs om cirka 4 år, såfremt kontingentet
bibeholdes og der ikke genereres anden indtægter. ( IABSE-DK dækker omkring 30 % af kontingentet til
IABSE-Int).
TVE nævnte at andre nationale grupper havde valgt at lade IABSE-Int varetage betalingen direkte fra
medlemmerne, eventuelt med et mindre tillæg på kontingentet til de nationale afdelinger. Ordningen ville
løse de økonomiske problemer og lette kasserens arbejde. Men det kunne medføre at IABSE-DK ville miste
betydning/relevans.

HCH ville lave opstilling af forskellige forslag til kontingentjusteringer.
8. Næste møder
Torsdag 23. februar 2017, 14:00 – 16:00 hos COWI.
Kommende bestyrelsesmøder:
•
Torsdag 27. april 2017.

9. Opfølgningsliste
Møde

Emne

Ansvarlig

Arrangement
IABSE DK's konstruktionspris
Kommende Studietur
Seminar - Drift og vedligeholdelse
Mini seminar – Construction miljø

Ansvarlig
TVE

10. Arrangementsliste
Dato
Marts/april 2017
2018
2017
Lennart Mortensen 2016-12-18

(ESL, JHN)

