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DANISH SOCIETY OF HYDRAULIC ENGINEERING

v/ Ole Juul Jensen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. +45 4597 2906, FAX +45 4597 2114, email: ojj@cowi.dk
Referat af generalforsamling i Dansk Vandbygningsteknisk Selskab
Tidspunkt: Onsdag den 5. maj 2010, kl. 20.00 til 21.00.
Mødested: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Lyngby
1. Valg af dirigent
Jens Kirkegaard blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2. Beretning for de forløbne to år, Ole Juul Jensen
Jan Rønberg, Cowi aflagde Oles beretning, som er vedlagt som Bilag 1. Beretningen blev
vedtaget.
3. Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse, Per Sørensen
Per fremlagde regnskabet, som viste et resultat på godt 34.000 kr. Resultatet skyldes del et
velbesøgt seminar om offshore wind foundations, og at flere betaler kontingent fordi kontingent
nu opkræves ved brev i stedet for pr. mail. Egenkapitalen er på ca. 273.000 kr.
Regnskabet blev vedtaget, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 600 kr. for
firmamedlemmer og 50 kr. for personlige medlemmer blev vedtaget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af:
Ole Juul Jensen, Cowi (formand), villig til genvalg.
Per Sørensen, Kystdirektoratet (kasserer), villig til genvalg.
Jørgen Lisby, Aarleff, villig til genvalg.
Thomas Lykke Andersen, Aalborg Universitet, villig til genvalg.
Jens Kirkegaard, DHI, ikke villig til genvalg.
Jan Rønberg, Cowi, ikke villig til genvalg.
Tue Hald (webmaster), A1 Consult, ikke villig til genvalg.
Formelt set skal bestyrelsen bestå af 6 personer, men bestyrelsen ønsker også at have 7
personer i bestyrelsen i den kommende valgperiode og foreslog derfor følgende kandidater til
bestyrelsen:
Jesper Harder, Niras

Jesper Fuchs, DHI
Ulrik Jørgensen, A1 Consult
Disse blev valgt så bestyrelsen herefter består af:
Ole Juul Jensen, Cowi (formand).
Per Sørensen, Kystdirektoratet (kasserer)
Ulrik Jørgensen (webmaster), A1 Consult
Jørgen Lisby, Aarleff
Thomas Lykke Andersen, Aalborg Universitet
Jesper Harder, Niras
Jesper Fuchs, DHI

5. Eventuelt
Bestyrelsen havde følgende ideer til arrangementer, som der ønskes kommentarer til, og nye
forslag er meget velkomne.
a) Efterår 2010: Vandbygningsuddannelserne ved AUC og DTU. Prioriteter på
uddannelsesinstitutionerne og faglige foredrag ved repræsentanter fra de to
Universiteter.
b) Vinter 2010: Sænketunneler, status på dansk ekspertise, projekter og miljømonitering
under bygning.
c) Nordjyske Havne.
d) De største danske havne. Hvor bevæger de sig hen, og hvilke tekniske udfordringer står
de overfor.
e) PIANCs arbejdsgrupper. Hvad laver de grupper som har danske medlemmer.
(Fællesmøde med PIANC).
f) Tekniske udfordringer ved "Waterfront Developments" i DK og udlandet.
Der var en debat omkring emnerne. Der kom adskillige forslag, og det blev nævnt, at det
egentligt ikke var så svært at stable et arrangement på benene, hvilket bestyrelsen tog ad notam.
Forslagene gik på:
Vandbyggerens hverdag, Grenå havn, Møde med en eskursion, Nye regler(dykkerbekendgørelser,
pramme), nyt om arctic enginnering, ekstremlaster

Bilag 1: Formandens beretning

Lyngby d 2 maj 2010

Formandens beretning
Det er med stor beklagelse, at jeg i sidste øjeblik har måttet melde afbud til dagens møde med
efterfølgende Generalforsamling. COWI har vundet et meget vigtigt projekt, Padma Bridge, Bangladesh,
independent design review, hvor jeg har en vigtig rolle i med hensyn til river training works, hvor jeg

har særlige erfaringer. Klienten har med kort varsel insisteret på mødet i denne uge, og jeg er derfor
rejst til Dhaka.
Med hensyn til Selskabets aktivitetsniveau siden sidste Generalforsamling i Århus den 11 juni 2008, må
det indrømmes, at det hat været alt for lavt. Der er en række årsager til dette:
På det personlige plan har jeg mistet både min far og mor siden da, og især 2009 har været en meget
hård tid, hvor jeg har måttet tage mig af min mor.
Det har samtidigt været en periode hvor resten af Bestyrelsen og jeg selv har været hængt meget op i
deres respektive jobs, først grundet meget arbejdspres og så også den sidste tid for nogle grundet
krisen.
Men siden arrangementet i Århus D 11 juni 2008 " Hvad laver danske vandbygningsfirmaer i
Mellemøsten" har vi d. 6 april 2009 haft et meget besøgt møde " Seminar om fundamenter til offshore
vindmøller" som kom godt omkring de forskellige problemstilllinger vedr. undersøgelser, projektering
og bygning af offshore vindmøller.
Endelig har vi været medarrangør med Kyst Direktoratet og andre vedr. Dansk Kystkonference i Korsør
d. 21 og 22 september 2009. Konferencen omhandlede klima og vandstandsstigningens betydning for
danske kyster og byer mm og der var mange deltagere fra alle dele af Danmark.
Når vi ser tilbage på VBS´ historie har Selskabet i perioder været mere aktivt end i dag og før i tiden
blev der lavet mange publikationer, næsten efter hvert arrangement. Tiden er ligesom løbet fra dette,
også fordi Selskabet alene hviler på Bestyrelsen og medlemmernes fritidsindsats, og vi får nok ikke
igen en formand, der som Helge Gravesen brugte en stor del af sin tid på Selskabet og stort set
arrangerer alle arrangementer selv. Men tiden er en anden og der foreligger i dag så mange
informationer lettere tilgængeligt end tidligere, så jeg mener ikke vi kan satse på
publikationsvirksomhed. Men på den anden side, så er jeg, efter at have talt med Bestyrelsens
medlemmer og andre af den mening, at der er behov for Selskabet også i dag og fremover. Dets
berettigelse er at være det eneste sted hvor danske vandbygningsingeniører mm kan mødes udenfor
den daglige konkurrence og markedsplads og diskutere faglige og andre emner af almen interesse for
vores fag, som har haft, har og fremover vil vedblive med at få stor betydning for samfundet fremover
også som diskuteret i Korsør på grund af klimaændringerne og den hastigt stigende vandstand i havet.
Jeg konkluderer derfor, at der er behov for en videreførelse af Selskabet, og tilbyder ydmygt at
fortsætte som formand i en ny periode, hvis medlemmer ellers vil have det sådan; men også under
forudsætning af at Bestyrelsens medlemmer fremover vil påtage sig en mere aktiv rolle, skal vi sige at
hvert medlem påtager sig at arrangere/være ankerperson for et arrangement i hver to års periode. Der
kommer en del udskiftning i Bestyrelsen når dette punkt kommer på dagsordenen senere, og jeg ser
frem til samarbejdet med en den nye Bestyrelse. Kort omkring fremtidige arrangementer, så vil jeg
selv fokusere på følgende:

1. Møde med DTU og AUC vedr. status og fokusering i undervisningen og forskning og dialog med
danske vandbyggere.
2. Status på dansk sænketunnelekspertise og miljø og monitering under bygningen.
Derudover er der formentlig en mulighed for et kort møde i slutningen af september i år vedr. New
Orleans og oversvømmelses problematikken og sikrings problematikken for byen, idet COWI (BCGs)
direktør Dale Berner vil være i byen og kan fortælle om status inkl. BCG´s store projekt til flood wall
og gates etc.
Der er også andre forslag til arrangementer på Bestyrelsen liste, og andre forslag fra medlemmerne er
meget velkomne.
Mvh
Ole Juul Jensen

Arrangementer i de sidste 4 år:
5. maj 2010
21.-22- sept. 2009
6. april 2009
11. juni 2008
11. juni 2008
16. november 2007
1. februar 2007
2. november 2006
27. februar 2006

Seminar om kystdynamik
Dansk Kyst Konference i Korsør
Seminar om fundamenter til offshore vindmøller
Generalforsamling i Århus
Hvad laver danske vandbygningsfirmaer i Mellemøsten
Byg DTU fejrer 150 års jubilæum
Seminar om geoteknik i vandbygning
Seminar om vandbyggerens hverdag
Generalforsamling

