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Professor Dorte Hammershøi valgt som medlem ICA bestyrelse
Den 2. juni 2013 blev Professor Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet valgt ind i bestyrelsen
for The International Commission for Acoustics for perioden oktober 2013—2016. ICA bestyrelsen
repræsenterer medlemsselskaber (alle akustiske selskaber) i forskellige internationale
videnskabelige fora og bidrager til at koordinere internationale begivenheder indenfor det akustiske
fagområde, især konferencer, incl. ICAs egen tre-årlige kongres.
Det er første gang, at pladserne er blevet fordelt efter åbent valg som følge af reviderede statutter
– en revision, som har været undervejs i nogen tid. Der var derfor knyttet en vis spænding til netop
denne del af generalforsamlingen i 2013. Det tog lidt ekstra tid at forstå processen, få fordelt og
indsamlet valgsedler og talt resultatet op. Men alt i alt var det en succes. Der var kampvalg om alle
de åbne pladser, og processen viste sig gennemførlig.
Den danske repræsentation i ICA bestyrelsen er med til at fastholde Danmark som en væsentlig
spiller på det akustiske fagområde og bidrager endvidere til at sikre en organisationsstyring, som
er i overensstemmelse med danske værdier som åbenhed, demokrati, vidensbaseret bæredygtig
udvikling, etc.
Dorte Hammershøi er ikke det første danske medlem af kommissionen. Hun afløste allerede i 2010
den tidligere DAS formand Claus Møller Pedersen på en ledig plads, som kommissionen tilbød
Danmark i 2011. Der har også tidligere været dansk repræsentation, idet Gunnar Rasmussen var
medlem (og næst-formand) i 1987-1998. Desuden var der allerede ved kommissionens tilblivelse
dansk repræsentation ved Frits Ingerslev, som var medlem i ikke mindre end 18 år (1951-1969,
sekretær i to perioder).
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