Referat DSfMs generalforsamling 9. november 2010.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Ny bestyrelse
5. Kontingent
6. Forslag
7. Evt.
Ad 1.
Martin Hansen blev valgt som dirigent
Ad 2.
Formand Henrik Andersen fremlagde sin årsberetning (kan efterfølgende findes på hjemmesiden,
www.dsfm.dk)
Ad 3.
Regnskabet blev godkendt.
Udgifter (1/10-09 til 30/9-10)
Beskrivelse
Bestyrelsesmøder
Arrangementer
Driftsudgifter
Total, udgifter

Indtægter (1/10-09 til 30/9-10)

Resultat for perioden 1/10-09 til 30/9-10

beløb
1488.00
3280.75
480.00
5248.75

6151.42

902.67

Indestående pr. 30/9-10 31300.22
Der var budgetteret med 5000,- i 2010 til udgivelse af bogen om miljøkemiens historie i samarbejde med
Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen er endnu ikke udkommet, således overføres denne budgetpost til
2011. Det blev yderligere diskuteret muligheden for at søge støtte til denne udgivelse hos KF, frem for at
bruge hovedparten af egenkapitalen på en sådan udgivelse. I forlængelse af dette blev det diskuteret
muligheden for at gøre bogen tilgængelig ved DSfMs arrangementer frem for at sende bogen til
medlemmerne.
Budget 2011:
Udgifter
Bestyrelsesmøder
Arrangementer
Driftsudgifter
Tryk af bog

1500
3500
500
5000

Indtægter:
KF tilskud
Kontingent

4000
2000

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henrik Andersen træder tilbage som formand efter 6 års medlemskab af bestyrelsen. Charlotte Legind blev
valgt ind og Nanna Stauner blev valgt som suppleant. Således består bestyrelsen nu af Susanne Guldborg,
Steffen Foss, Martin Hansen, Marie Frederiksen og Charlotte Legind samt Nanna Stauner som suppleant.
Ad 5. Kontingent
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 35 kr.
Ad 6. Forslag til behandling
Ingen indkomne forslag
Ad 7. Eventuelt
Allan Astrup har i mange år siddet i EuChems bestyrelse. Pga. ændrede arbejdsopgaver og mange års
'tjeneste' ønsker Allan at overlade posten til en anden. Posten kræver deltagelse i minimum ét af de to årlige
møder. Der er ikke umiddelbart nogle fra DSfMs bestyrelse der kan overtage, således vil den afgående
formand kontakte en relevant kandidat vedr. interessen i den post.

