Dansk Selskab for Miljøkemi. Beretning for 2010-2011.
Årets møder
Der har været afholdt tre gode møder og arrangementer i løbet af året.
9. november 2010: PCB – stadig et problem? Sidste års generalforsamlingsmøde var velbesøgt med c. 30 deltagere
på Det Farmaceutiske Fakultet. Der var tre foredrag; Lars Gunnarsen (Statens Byggeforskningsinstitut) fortalte om
PCB i indeklimaet og forekomst i byggematerialer. Jens Nejrup (Københavns Kommune) fortalte om nogle konkrete
sager fra København med fund på bl.a. skoler og bortskaffelse af byggeaffald i kommunen. Katrin Vorkamp
(Danmarks Miljøundersøgelser) viste forekomsten af PCB i det danske og grønlandske miljø over de sidste 20 år.
24. februar 2011: Præsentation af bogen ’Aspekter af dansk miljøkemis historie’. På dette møde, arrangeret af Dansk
Selskab for Historisk Kemi, præsenterede Professor Poul Bjerregaard (Syddansk Universitet) den nye bog.
Medlemmer af DSfM kan få udleveret et eksemplar af bogen, hvis de oplyser, at de ønsker dette ved tilmelding ved
fremtidige møder.
10. maj 2011: Helt i fisk. Dette møde blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Mødet var planlagt at omhandle
fisks vandringsmønstre bl.a. ved brug af PCB mønstre.
9. juni i Odense: Årsmødet. Denne session i forbindelse med årsmødet laver DSfM traditionelt sammen med
Selskabet for Analytisk Kemi. I år var fokus på det mere tekniske analytisk kemi. Søren Sørensen (Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) fortalte om dioxin analyse i fødevarer. Sven Poul Nielsen (DTU Risø) fortalte om
radioaktive isotoper i luft og havvand omkring Danmark. Katrin Loeschner (DTU Fødevareinstituttet) fortalte
omkring analyse og karakterisering af nano-partikler.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2010 været sammensat af Charlotte Legind (Danmarks Tekniske
Universitet), Marie Frederiksen (Statens Byggeforskningsinstitut), Susanne Guldberg (COWI), Nanna Stauner
(Næstved Svane Apotek), Steffen Foss Hansen (Danmarks Tekniske Universitet) og Martin Hansen (Det
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet).
Der er afholdt to bestyrelsesmøder. Dels omkring konstituering af bestyrelsen og planlægning af møder, men også
for at diskutere en eventuel fusion med søster divisionen Selskabet for Analytisk Kemi – hvilket også er et
hovedpunkt på generalforsamlingen 10. november 2011.
Fremtiden for DSfM
Flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har henover året fået udlandsarbejde og andre har i en årrække siddet i
bestyrelsen. Disse medlemmer vil træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Jeg vil derfor opfordre DSfMs 130
medlemmer til at bakke op om generalforsamlingen 10. november 2011 og tage aktiv del i foreningsarbejdet.
Jeg vil gerne takke alle foredragsholderne og bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats og gode humør i det
forgangne år.
18. oktober 2011
Martin Hansen

