Dansk Selskab for Miljøkemi. Beretning for 2003-2004

Bestyrelsesarbejdet i løbet af året.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Aktiviteten i bestyrelsen har været præget af,
at vi i år har haft en stor bestyrelse med hele 6 medlemmer. Det har været en stor fordel for
aktiviteten i bestyrelsen, at arbejdet ikke har været afhængigt af meget få og travle
enkeltpersoner.
Vi arbejder på at få lavet et logo med bistand fra en grafiker. Grafikeren har lavet en lang
række forslag som bestyrelsen har kommenteret og der arbejdes videre på dette. En stor tak til
Thomas’ kæreste Helle for indsatsen og de gode forslag – vi glæder os til at se det færdige
resultat.
Der er ved at blive udarbejdet en folder eller flyer til at reklamere for selskabet. Baggrunden
er den sørgelige nyhed at vi ikke længere er det næststørste selskab under Kemisk Forening
samt det generelt faldende medlemstal. Ideen er at have en lille flyer der kan uddeles på
relevante arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt i høj grad ved møder, da der
kommer interesserede tilhørere som måske ikke er medlemmer. Også til denne opgave har vi
fået professionel bistand – der skal lyde en stor tak til Charlottes kæreste Kristoffer for at
finde billeder og lave den flotte opsætning af teksten. Og vi kan her afsløre resultatet som
snart vil blive trykt som miljømærket tryksag.
Årets møder
Der har været afholdt fire godt besøgte møder i løbet af året.
31. marts: Luftforurening med partikler – kilder, sundhedseffekter og fremtidige tiltag.
Foredragsholdere: Peter Wåhlin (DMU), Steffen Loft (KU) og Finn Terp (Miljøkontrollen,
Københavns Kommune). Afholdt i Trekanten. ca. 20 deltagere.
4. maj: Gensplejsede planter – er der plads til dem i miljøet og kan vi bruge dem til noget?
Michael Gjedde Palmgren (Landbohøjskolen) fortalte om de positive gevinster, der
kan vise sig at være ved anvendelsen af gensplejsede planter, mens Lilian Joensen fra Grupo
de Reflexión Rural, Argentina fortalte udfra situationen i Argentina om de økologiske
konsekvenser, det kan have at dyrke gensplejsede afgrøder. Efterfølgende var der en livlig
diskussion. Afholdt i Trekanten 40 deltagere.
9. juni 2004: Frontiers of Environmental Chemistry afholdt på HCØ. Køretøjers bidrag til
klimaændringer (Tim Wallington. Ford Motor Company, USA). Reaktionskinetik i vand
(Michael R. Hoffmann, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA.
Struktur og reaktivitet af “Open-Shell Complexes” (Joseph S. Francisco, Purdue University,
USA.
10. juni 2004: Kemisk Forenings Årsmøde i Odense. Antallet af sektionsforedrag var blevet
beskåret, og Sektionen for Miljøkemi var derfor slået sammen med Analytisk kemi. Vi bidrog
med to foredrag – et om acrylamid i fødevarer (Nikoline Juhl Nielsen, DFVF) og et om
partikler og trafik (Elisa Rosenbohm, KU/SDU).

På tidligere generalforsamlinger i Selskab for Miljøkemi har der været en del snak omkring
hvor og hvordan møderne skulle annonceres. Der er nu rimeligt godt styr på dette med
udsendelse til medlemmer på e-mail, annoncering i Dansk Kemi og på Kemisk Forenings
hjemmeside, samt vores egen hjemmeside. Møderne annonceres endvidere i Miljøkemisk
Netværk. Desuden har vi som en hjælp til os selv udarbejdet en lille kort huskeliste for,
hvornår man skal huske at gøre hvad, når man arrangerer et møde.
Ideforum
Christian har foreslået at udvide arbejdet i selskabet med et interaktivt innovationspanel eller
ideforum. Hovedformålet er at bidrage med idéer til møder og kontakter til oplægsholdere, så
selskabet kan holde møder om bred vifte af spændende og nye emner af interesse for
medlemmerne. Panelet behøver ikke nødvendigvis at mødes fysisk, men måske skal der
afholdes nogle få særskilte møder for dem. I indkaldelsen til generalforsamlingen var der en
opfordring til medlemmerne om at melde sig til, hvis de er interesserede i at deltage og det er
man selvfølgeligt stadig velkommen til at gøre.
Afslutning
Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats og arbejde for Selskabet i
det seneste år. Tak til vores kasserer Matthew Johnson for bla. at holde godt styr på pengene,
vores web-ansvarlige Christian Poll for at opfriske og holde hjemmesiden opdateret, vores
sekretær Charlotte Nielsen for sit grundige og ihærdige arbejde, og Thomas Rosenørn og
Jacob Mønster for bla. hjælp ved afholdelse af møder.

Taastrup den 17. oktober 2004.
Marianne Glasius

