Dansk Selskab for Miljøkemi. Beretning for 2008-2009
Årets møder
Der har været afholdt tre gode møder og arrangementer i løbet af året.

Oktober 2008: Kemiske løsninger til kemiske forureninger. Mødets emne var kemiske reaktioner til nedbrydning af forurenende kemikalier ved punktforureninger i jord og koncentreret, forurenet vand. Foredragsholderne var Katerina Tsitonaki (Orbicon), Flemming Dahl (COWI) og Jens Muff (Aalborg Universitet Esbjerg).
Efterfølgende var der generalforsamling. Der var en god diskussion og mødet var godt besøgt med ca. 20 deltagere. Det blev afholdt i Center for Miljøs lokale, Trekanten.

April 2009: Miljøet i mediernes søgelys - linselus eller fedekalv? Dette møde blev desværre aflyst pga for få
tilmeldinger.

Maj 2009: 2 år med Galathea 3 i Danmark. Dette møde blev afholdt i samarbejde med Dansk Selskab for Analytisk kemi og emnet var Galathea 3 ekspeditionen. Foredragsholderne var Martin M. Larsen, Kristian Fog
Nielsen, Jan H. Christensen og Henrik Skov. Mødet var en stor succes med efterfølgende middag og en overraskelse i form af et indlæg fra kaptajnen på skibet. Det blev afholdt på Københavns Universitet, Life, Frederiksberg.

Juni 2009: Kemisk Forenings Årsmøde i Odense. Sektionen for Miljøkemi holdt igen i år sektionsforedrag
sammen med sektionen for Analytisk kemi. Der var 3 foredrag: Xenia Trier (Københavns Universitet, LIFE)
fortalte om "Organiske forbindelser i partikler - kilder, analyse og klimaeffekter", og Kristian Jensen (RISØ
DTU), fortalte om "Målinger af cobaltkomplekser" og Inge Bondgaard (Eurofins Product Testing) holdt foredrag om "PFOS’er og andre forurenende stoffer i legetøj". Mødet var pænt besøgt.

Bestyrelsesarbejdet i løbet af året.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i løbet af året. Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling 1 nyt medlem,
som overtog kassererposten. En tak til bestyrelsesmedlemmerne (Henrik Andersen, Martin Hansen, Nønne
Prisle, Susanne Guldberg og Carina Ebbesen Jessen) for deres indsats og arbejde for Dansk Selskab for Miljøkemi i det seneste år. Carina Ebbesen Jessen og Nønne Prisle træder desværre ud af bestyrelsen i år, tak for
jeres indsats med kassererposten og arrangering af møder. Til gengæld byder vi velkommen til Marie Frederiksen. Selv stopper jeg som formand i år, men vil gerne fortsætte med at være løst tilknyttet bestyrelsen.
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