Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Miljøkemi 25. maj 2004.
Til stede: Jakob Mønster, Marianne Glasius, Matthew S. Johnson, Thomas Rosenørn og Charlotte
Nielsen.
Afbud fra: Christian Poll.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Information fra Kemisk Forening
3. Planlægning af efterårets møder
4. Flyer om DSfM
5. Logo
6. Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Ad. 2. Information fra Kemisk Forening
DSfM er den andenstørste sektion i Kemisk Forening med 202 medlemmer, i alt er der 857 medlemmer i Kemisk Forening – ikke betalende medlemmer er også talt med. DSfM har nu fået penge fra Kemisk Forening for både 2003 og 2004.
FECSfonden, som Marianne og formanden for Kemisk Forening råder over, har et overskud på
cirka 50.000 kr. Matt foreslår at bruge 20.000 kr. til Helsingørmødet næste år.
Kemisk Forening holder bestyrelsesmøde den 26. maj, hvor det bla skal diskuteres, hvorvidt
FECS skal have et nyt navn, at der er kommet en ny udgave af kemisk ordbog, om der skal holdes
et hovedmøde i Jylland pr. år og foreningens 125 års jubilæum til november, hvor Matt foreslår
professor Mark Thiemens som oplægsholder.
Ad. 3. Planlægning af årets møder.
Fastlagte møder:
DSfM har arrangeret to oplæg til årsmødet i Odense:
•

Nikoline Juhl Nielsen, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning samt Levnedsmiddelcenteret, KVL:
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"Analyse af acrylamid og udgangsstofferne for dets dannelse, asparagin og sukre, i fødevarer ved LC-MS/MS"
•

Elisa Rosenbohm, Kemisk Institut, SDU:
"Particulate matter - temporal and spatial variation in an urban area"

Møder under udarbejdelse:
?:

Tur til Eurofins

Marianne

?:

Miljøvaredeklarationer

Christian

September:

Patenter

Thomas

Oktober:

Østrogenlignende stoffer

Charlotte

November:

Julemandsmøde

Thomas og Jakob

Idéer til andre møder: Miljømærker, krig, whisky- og vinsmagning.
Mødet hos Eurofins er ikke blevet til noget endnu, da Eurofins ikke har vendt tilbage med et tilsagn om, hvornår det kunne finde sted, men Marianne kontakter dem igen ved lejlighed. Mødet
om patenter til september foreslås arrangeret som et hovedmøde i Kemisk Forening. DSfMs generalforsamling lægges sammen med mødet om østrogenlignende stoffer i oktober.
Thomas og Jakob står for julemandsmødet, hvor de globale effekter af julemanden vil være i centrum – Charlotte bidrager med et input om hans legetøjsproduktion og forsøger at få en bekendt
til at holde et 10 minutters oplæg om branding af julemanden. Det overvejes at lave en artikel til
Dansk Kemis oktobernummer om Julemanden og mødet i DSfM.
Ad. 4. Flyer om DSfM
Marianne har lavet et udkast til en flyer, som blev diskuteret. Der kom forslag til ændringer, og
Marianne fortsætter med at arbejde på udkastet.
Ad. 5. Logo
Vi takker Thomas´ kæreste Helle for nogle flotte bud på et logo, der blev diskuteret. Der kom
forslag til ændringer, og Helle arbejder videre med et eller flere af de logo, vi syntes bedst om.
Det blev overvejet, hvorvidt beslutning af logo skulle lægges ud på hjemmesiden til en afstemning blandt DSfMs medlemmer - med en præmie til en der har valgt det logo, flest har stemt på.
Ad. 6. Evt.
Merchandise
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Det blev diskuteret, hvorvidt DSfM skal lave nogle t-shirts, kasketter, nøglesnore eller andet med
logo på, når vi har fået et logo.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 24. august.
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