
Dansk Geoteknisk Forening 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt 27. april 2006 
 
Poul Larsen blev valgt som dirigent. 
 
A: Formandens beretning / Redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale og 
nordiske samarbejde 
 
Formand Carsten Sørensen aflagde beretning for den forgangne periode. I den forbindelse blev der 
rettet en tak til Tove Feld og Helle Christensen for deres arbejde i foreningens bestyrelse, idet de 
ligesom Carsten Sørensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 
 
I den seneste 2-års periode har der været afholdt mange medlemsmøder i Århus, Odense og i ho-
vedstadsområdet. Generelt har der været god interesse for disse møder. 
 
Bulletin 18: ”Funderingshåndbogen” blev udgivet i 2005. Det er ambitionen, at bulletin 16: ”Dan-
ske jordarters geotekniske egenskaber” og bulletin 17: ”Dimensioneringshåndbogen” vil kunne ud-
gives i løbet af 2007. Før Krebs Ovesens død sidst i 2005 havde han været primus motor i udarbej-
delsen af en opdateret ”Lærebog i geoteknik”. Leif Fuglsang har nu overtaget redaktionen af denne 
udgivelse, og det er ambitionen, at også denne vil kunne udgives i 2007. 
 
Der blev også talt om overgangen fra DS 415 til Eurocode 7. Her står udarbejdelsen af det nationale 
anneks (NAD) nært for, hvilket kræver en indsats fra foreningen for at sikre et godt resultat.  
 
Der henvises i øvrigt til den udsendte årsberetning. 
 
Bestyrelsen havde foreslået at indstille Hans Denver og Jørgen S. Steenfelt til æresmedlemmer af 
foreningen. Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre generalforsamlingen til at godken-
de udnævnelsen af de to æresmedlemmer. Beretningen og udnævnelsen af æresmedlemmer blev 
herefter godkendt. 
  
B: Aflæggelse af regnskaberne for de 2 forudgående år 
 
Pia Hald Sørensen fremlagde regnskabet for den forgangne periode. Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
C: Valg af formand og bestyrelse for den kommende 2-års periode 
 
Der var 4 kandidater til de 3 ledige bestyrelsesposter, og der var derfor valg til bestyrelsen. Resulta-
tet heraf blev, at Helle Trankjær, Lotte Thøgersen og Jan Dannemand blev valgt som nye medlem-
mer til bestyrelsen. Jens H. Gravgaard blev valgt som ny formand. 
 
D: Valg af revisor og revisorsuppleant for den kommende 2-års periode 
 
Per Bjerregaard Hansen og Bent Gyris Christiansen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revi-
sorsuppleant. 
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E: Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet forbliver uændret i den kommende 2-års periode.  
 
F: Indkomne forslag 
 
Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen. 
 
G: Eventuelt 
 
Intet at bemærke. 
 
 
Efter generalforsamlingen blev der givet indlæg fra de to nyudnævnte æresmedlemmer. Hans Den-
ver gav et indlæg med titlen: ”Sikkert eller usikkert”, hvor han gav eksempler på oplevelser fra en 
lang karriere inden for geoteknikfaget. Jørgen S. Steenfelt gav et indlæg med titlen: ”Lake Kivu: En 
tikkende bombe – eller Rwandas redning” omhandlende en planlagt udvinding af methangas fra 
Lake Kivu, som er en dyb sø på grænsen mellem Rwanda og Congo i det sydøstlige Afrika. 
  
Efter de to indlæg tog den nye formand Jens H. Gravgaard ordet og overrakte en vingave til de to 
nyudnævnte æresmedlemmer og den afgående formand med tak for deres store arbejde for forenin-
gen.  
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