Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Miljøkemi 24. februar 2004.
Til stede: Christian Poll, Jakob Mønster, Marianne Glasius, Thomas Rosenørn og Charlotte Nielsen.
Afbud fra: Matthew S. Johnson.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Information fra Kemisk Forening
3. Planlægning af årets møder
4. Udbredelse af kendskab til foreningen.
5. Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Ad. 2. Information fra Kemisk Forening
Sektionsgebyrerne fra 2003 er nu blevet betalt til sektionerne. Gebyrerne for 2004 sendes om cirka en måned.
Møder kan nu annonceres på Kemisk Forenings hjemmeside www.chemsoc.dk. Der er lavet en
database, så sektionerne med password kan indtaste møder på hjemmesiden. På den måde kan
sektionerne meddele deres egne events på hjemmesiden. Charlotte skriver til webmaster@chemsoc.dk for at få DSfMs password til databasen.
En fælles skabelon for sektionernes hjemmesider udarbejdes og skal diskuteres med repræsentantskabet. Webmasteren kan kontaktes på adressen webmaster@chemsoc.dk.
Ad. 3. Planlægning af årets møder.
Fastlagte møder:
Marts (31.):

Luftforurening

Marianne

April:

Tur til Eurofins laboratorier

Marianne sammen med SAK

April (20.):

GMO

Charlotte
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Møder under udarbejdelse:
Maj:

Miljøvaredeklarationer

Christian

Juni:

Årsmøde

Matt og Marianne.

Thomas foreslår til dette møde at invitere Pandis.
September:

Patenter

Thomas

Oktober:

Østrogenlignende stoffer

Charlotte

November:

Julemandsmøde

Alle?

Idéer til andre møder: Miljømærker, krig, whiskysmagning
Vi havde en generel snak om, at vi i højere grad skal forsøge at identificere interessante eksamensprojekter og ph.d.-projekter, som vi kan arrangere møder omkring. Dermed styrkes selskabets image over for de unge målgrupper, og vi kan være med til at øge kontakten imellem fx KUs
og DTUs miljøkemistuderende.
Ad. 4. Udbredelse af kendskab til foreningen.
Marianne skriver tekst om foreningen til en lille flyer i A5 størrelse, Thomas kender en grafiker,
der vil sætte det op i et pænt layout for os, og Christian undersøger mulighederne for at få det lavet som en miljømærket tryksag.
Reklame for møder: Charlotte undersøger muligheden for at sætte GMO mødet i Magisterbladet
og på Kultunaut. Det besluttes at sende e-mails til medlemmer og gennem miljøkemisk netværk
om møder med et link til hjemmesiden. Christian nævnte også, at der findes et websted, hvor man
kan registrere arrangementer for erhvervslivet: http://www.virksomhedskalenderen.dk/
Ad. 5. Eventuelt
Hjemmesiden
Christian har gennemgået hjemmesiden. Han foreslår en dansk udgave af foreningens formål – en
lang tekst og en kort. Charlotte oversætter det engelske, der er på hjemmesiden, og Christian laver
derefter en kort udgave af det. Det korte skal så ligge på selve forsiden (hvor der i dag blot står en
slags velkommen), og det lange skal ligge foran det engelske lange under Formål.
Punktet ”Ideer til kommende møder” på hjemmesiden foreslås lavet til et link, hvor alle interesserede (medlemmer) kan komme med ideer til, hvad de synes, vi skal arrangere møder om – evt. til
en af vores e-mail adresser.
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Christian har opdaget nogle manglende dokumenter på hjemmesiden, Marianne vil se, om hun
kan finde dem.
Logo:
Vi takker Charlottes kæreste for et flot første bud på et logo. Vi mener dog, at odderen, som logoet viser, er lidt langt fra selskabets område, samt at det måske er for deltaljeret til at bruge i meget
lille størrelse. Charlotte beder sin kæreste om at prøve igen – evt. noget omkring bogstaverne
”DSfM”. Thomas beder desuden sin kæreste om at lave et udkast til et logo.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. april eller en af de følgende tirsdage efter. Charlotte sender en mail ud i slutningen af marts.
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