Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøde 10. november 2009
Tilstede, begge møder: Marie, Charlotte, Henrik og Susanne
Referat, begge møder: Susanne

Dagsorden, generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Ny bestyrelse
5. Kontingent
6. Forslag
7. Evt.

Ad 1: Dirigent
Charlotte blev valgt til dirigent
Ad 2: Årsberetning
Årsberetningen ligger på nettet. Hovedtrækkene er listet nedenfor, for yderligere detaljer se beretningen
på hjemmesiden.
Vi har afholdt 3 møder i år; Kemiske løsninger til kemiske forureninger, 2 år med Galathea 3 i Danmark og
Årsmødet i Odense. Mødet om medier og miljø blev aflyst, og mødet om kemi vi ikke vil leve uden er blevet
udskudt til næste år.
Charlotte træder tilbage som formand og ud af bestyrelsen, men vil fortsat være løst tilknyttet bestyrelsen.
Carina og Nønne træder ud af bestyrelsen.
Ad 3: Regnskab
Det blev aftalt, at vi indfører en post på 5.000,- i budgettet for næste år. Posten dækker DSfM’s bidrag til
symposiet om Dansk Miljøkemis Historie. Bortset fra denne post blev regnskabet godkendt.
Ad 4. Ny bestyrelse
Marie Frederiksen blev optaget i bestyrelsen, der endvidere består af Henrik Andersen, Martin Hansen og
Susanne Guldberg. Efter generalforsamlingen blev Steffen Foss Hansen ligeledes optaget i bestyrelsen.
Ad 5. Kontingent
Kontingentet fastholdes
Ad 6 Forslag/Ad 7 Evt.

Ingen forslag/ Intet.
Referat, bestyrelsesmødet
1. Konstituering af bestyrelse
2. Nye møder
3. Evt.

Ad 1. Konstituering af bestyrelse
Henrik blev valgt til ny formand. Marie tiltræder som kasser. Charlotte beder Carina sende kontonumre mv.
Susanne fortsætter som sekretær og Martin som alment bestyrelsesmedlem. Charlotte tilknyttes som
ansvarlig for hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker at optage et eller flere medlemmer yderligere eller at tilknytte personer bl.a. til at
hjælpe med at arrangere møder. Steffen tiltræder derfor som alment bestyrelsesmedlem.
Ad 2. Nye møder
Dansk Miljøkemis Historie
Symposiet afholdes sammen med Dans Selskab for Historisk Kemi d. 11. februar på DTU – tilmeldingen er
åben
Kemi vi ikke vil leve uden
Susanne og Marie arrangerer mødet, Henrik bistår med praktiske detaljer vedr. lokaler mv. Mødet sigter på
at belyse miljømæssige problemer ved udvalgte produkter og konsekvensen af at undvære disse – f.eks.
bromerede flammehæmmere, blødgørere i plast mv. Dansk Industri kontaktes. Mødet afholdes i april.
Helt i fisk
Charlotte er medarrangør ingen andre har pt. meldt sig. Forslag til foredrag: PCBmønstre i fiskebestande
afslører bestandenes vandringsruter (Tore som foredragsholder), Basiske stoffer optages i større omfang i
fisk end øvrige stoffer, da gællerne er mere basiske end det omgivende miljø, Opdrættede fisk har højere
indhold af Geosmin som følge af vandbesparende foranstaltninger (lavt vandskifte) i dambrug mv. Mødet
afholdes i september.
Andre ideer, der endnu ikke er samlet til hele møder
Antibiotika i svinegødning – skæbne i landbrugsjord. Martin som oplægsholder
Reach og Nano. Steffen som oplægsholder
Klima: I Sverige er strømforbruget til røgrensning reduceret for at reducere CO2-udledningen, dette har
medført en kraftigt øget produktion af lattergas, Lossepladser i klimaperspektiv. Susanne spørger sin
kollega Tage om et evt. indlæg.

Ad 3. Evt.
Svensk og norsk selskab for miljøkemi afholder konference i marts på Svalbard med titlen ”Environmental
Chemistry in Nordic Environments”. Marie vil gerne deltage og søger rejselegater. Charlotte publicerer
konferenceopslaget på vores hjemmeside.

