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Referat af Generalforsamlingen 2004 i Dansk Selskab for Miljøkemi
Tidspunkt: 18. oktober 2004, HCØ

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning over selskabets aktiviteter.
3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forslag til behandling.
7. Forslag til udvikling af DSfM.
8. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Christian Poll blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Årsberetning over selskabets aktiviteter.
Marianne Glasius fremlagde sin beretning – se andetsteds. Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
Årsregnskab lavet af Matt Johnson og godkendt af revisor Inger Søtofte blev fremlagt. I 2003/2004 var der er
overskud på 3.524,04 kr., grundet en forsinket indkrævning af kontingenter fra 2002/2003. I 2004/2005
budgetteres der med et underskud på 4.345.- kr. Selskabets indestående er pr. 30/9 28.507,47 kr. Regnskabet
blev godkendt.

Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Matthew Johnson har siddet i to perioder og træder iflg. vedtægterne derfor ud af bestyrelsen, men vil fortsat
tage sig af kassererfunktionen. Ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille til bestyrelsen, hvorfor den
tidligere bestyrelse fortsætter i næste periode. Marianne Glasius fortsætter som formand, Christian Poll som
it-ansvarlig, Charlotte Nielsen som sekretær, Thomas Rosenørn og Jacob Mønster som menige medlemmer.
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Ad. 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt på 35,- kr. om året.

Ad. 6. Forslag til behandling
Ingen

Ad. 7. Forslag til udvikling af DSfM
Christian Poll foreslår at udvide DSfM med et interaktivt innovationspanel, hvis hovedopgave er at komme
med idéer og kontakter til møder. Henrik Andersen som har leveret kontakter til mødet om
hormonforstyrrende stoffer indtræder i dette panel.

Ad. 8. Evt.
Funktionen af DSfM’s gruppe i Groupcare blev diskuteret. Emnerne var, hvorvidt man skulle udvide denne
funktion ved at opfordre samtlige medlemmer i DSfM til at melde sig ind i forummet og evt. betale for, at
alle har nem adgang til gruppen, da det i dag kun er muligt at logge på groupcare om aftenen, medmindre
man betaler for det. Det blev besluttet at tage emnet op på næste bestyrelsesmøde.

Thomas Rosenørn foreslog, at man kunne oprette et lignende forum selv på DSfM’s hjemmeside. Da
hjemmesiden pt. ligger på serveren fra Christian Polls arbejde, er dette ikke muligt pga. af sikkerhedskrav.
Marianne Glasius kender måske et sted, man kunne lægge hjemmesiden, og Thomas Rosenørn foreslog at
lægge den på KU’s server. Thomas Rosenørn undersøger, hvad det ville koste at lave sådan et forum, da hans
bror vil kunne gøre det.

Møder i den kommende sæson blev diskuteret. Følgende møder overvejes planlagt: Miljølovgivning historisk
set, whiskysmagning og julemandsmødet. Fremtidige møder tages op på det næste bestyrelsesmøde, der
afholdes i forlængelse af julemandsmødet.

