Dansk Selskab for Miljøkemi. Beretning for 2007-2008
Årets møder
Der har været afholdt tre gode møder og arrangementer i løbet af året.
Oktober 2007: Mødet om fødevarer til sidste års generalforsamling blev desværre aflyst, da der
var for få tilmeldte. Generalforsamlingen blev dog gennemført og foregik på HCØ.
Marts 2008: Partikelfiltre, miljøzoner og sundhed - er det bedre at lade cyklen stå? Mødet omhandlede oprettelse af såkaldte miljøzoner og indførelse af partikelfiltre på forskellige køretøjer.
Fokus var på trafikken i storbyerne og dens miljø- og sundhedseffekter. Foredragsholderne var
Tanja Ballhorn Provstgaard og Birte Busch Thomsen (Københavns Kommune), Maria Ullerstam
(Naturvårdsverket, Stockholm), og Elvira Vaclavik Bräuner (Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet). Alle oplæg var spændende, og der var en god diskussion efterfølgende. Mødet var godt besøgt med ca. 30 deltagere og foregik på HCØ.
Juni 2007: Kemisk Forenings Årsmøde i Odense. Sektionen for Miljøkemi holdt igen i år sektionsforedrag sammen med sektionen for Analytisk kemi. DSfM bidrog med to foredrag: Marianne
Glasius (Århus Universitet) fortalte om "Organiske forbindelser i partikler - kilder, analyse og
klimaeffekter", og Matthew Johnson (Københavns Universitet), fortalte om "Experimental studies
of dramatic isotope effects in the atmospheric carbon cycle". Desuden holdt Thomas Skov (Københavns Universitet) foredrag om "Matematisk resolvering af komplekse kemiske målinger –
kromatografi”". Mødet var pænt besøgt.
Bestyrelsesarbejdet i løbet af året.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i løbet af året. Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling 2
nye medlemmer, som har bidraget med nye idéer til møder og friske kræfter. En tak til bestyrelsesmedlemmerne (Heidi Vedel, Elisa Rosenbohm, Martin Hansen, Henrik Andersen, Nønne
Prisle og Susanne Guldberg) for deres indsats og arbejde for Dansk Selskab for Miljøkemi i det
seneste år. Heidi Vedel og Elisa Rosenbohm træder desværre ud af bestyrelsen i år, tak for jeres
indsats med arrangering af møder og gode humør. Heidi har arbejdet ihærdigt med organisering af
mødereklamering, som vi har fået sat i system og udvidet betydeligt. Elisa har stået for organisering af bestyrelsesmøder på hyggelige caféer og efterfølgende referatskrivning. Også en stor tak
til Matthew Johnson som har været kasserer for DSfM de sidste 10 år, men nu stopper. Til gengæld byder vi velkommen til Carina Jessen, der vil overtage kassererposten efter Matt.
28. oktober 2008
Charlotte Legind

