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Henrik Andersen (HA),
Martin Hansen (MH),
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Charlotte Legind (CL)
Fraværende
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Dagsorden:
1) Meddelser fra formanden.
2) Status på afholdte møder.
3) Kommende møder.
4) Nye bestyrelsesmedlemmer.
Referat: HA
ad 1) Meddelser
CL har modtaget referat fra sidste repræsentantskabsmøde for Kemisk forening, men har ikke
deltaget pga. indkaldelsen ved en fejl er sendt til kassereren og den tidligere formand.
CL har som formand godkendt tilskud fra FECS-fonden til konferencerejse for Allan Astrup.
ad 2) Afholdte møder
Tekstil: ca. 40 deltagere. God respons.
Klima: >100 tilmeldte. Teknikken på HCØ var et problem.
Nano: ca. 25 deltagere. Evt. dårligt fremmøde pga. IDA miljø holder stort møde samtidig om
kemikalier i vandmiljøet.
ad 3) Kommende møder
September: ”Systemanalyse på forbrugskemikalier, der ender i vandmiljøet” –
hovedansvarlig: HA. Der er allerede nu tilsagn fra foredragsholderne Hans Christian Lutzhöft
(kilder og anvendelse af kemikalier prioriteret i vandrammedirektivet), Eva Eriksson (kilde til
forbrugskemikalier i spildevand i Sverige) og Anna Ledin (EU projekt ScorePP om udredning
af kemikalier i byens vand i forbindelse med vandrammedirektivet) alle fra DTU. Desuden
kunne inviteres Ulf Nielsen, DHI som er projektleder for kildesamarbejdet.dk der er et
Øresundsprojekt om kemikaliekilder der er relevante for spildevand.
Oktober: Foreningen har 25 års jubilæum i november, og vi har besluttet at markere dette på
stille vis i forbindelse med generalforsamlingen, der vil blive afholdt i sidste halvdel af
oktober måned. Temaet for mødet vil være ”Kemikalier i fødevarer” – ansvarlige: ER og CL.
Mulige foredragsemner er: hvilke kemiske stoffer kan man forvente at finde i fødevarer?,
fødevareanalyser og berigelse af fødevarer.
ad 4) Nye bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen er sammensat af folk med meget ens baggrund idet alle på nær en er
miljøkemikere fra HCØ. Det ville være ønskeligt at have repræsentanter fra KVL, DMU,
GEUS eller nogen der aktuelt arbejder med rådgivning. Det besluttes at alle søger efter nye
medlemmer til bestyrelsen ud fra dette kriterium.

Det konstateres at ingen nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg til den kommende
generalforsamling.

