Referat, DSfM-møde 4. marts 2009
Dagsorden
1) Årsmøde 12. juni
a) Forslag til PFOS-oplægsholdere (deadling 15. marts)
b) Tovholder, Martin. Mødedeltagere fra DSfM
2) Galathea 3-møde 23. april (SAK)
a) Ideer til oplægsholdere
3) Symposium med historisk sektion
a) Accept af budget
b) Økonomiansvarlig
4) Medier og miljø-møde 16. april
a) Reklame
5) Ideer til næste møde
6) Eventuelt
a) Kontaktpersoner
b) Generalforsamling, emne for møde og personer til bestyrelse
Tilstede: Henrik, Nønne, Charlotte og Susanne
Referat: Susanne
Ad 1. Årsmøde
a) Nønne kontakter Mads Peter Sulbaek Andersen. Ole John har hans e-mailadresse (OJN@kiku.dk)
b) Martin er ikke sikker på, at han selv deltager i årsmødet. Nønne og Charlotte deltager. Nønne
orienterer Martin.
Ad 2. Galathea 3-møde
Mødet arrangeres af SAK og afholdes 23. april. DSfM er blevet bedt om at stille forslag til
oplægsholdere.
a) Nønne spørger Marianne Glasius om hun har forslag til mulige oplægsholdere
Ad 3. Symposium med historisk sektion
Symposium i Dansk Selskab for Historisk Kemi og Dansk Selskab for Miljøkemi med emnet Dansk
miljøkemis historie. Symposiet afholdes som hovedmøde i Kemisk Forening den 11. februar 2010 på
DTU.
a) Budget for DSfM er ca. 10.000, hvilket blev accepteret
b) Henrik og Susanne indgår i økonomiudvalget fra DSfM. Susanne udfører benarbejdet under Henriks
vejledning. Charlotte orienterer Dansk Selskab for Historisk Kemi om ovenstående
Ad 4. Medier og miljø-møde
Mødet er stort set arrangeret, der mangler reklame, sandwich og gaver til oplægsholdere.
a) Charlotte sender reklame for mødet, der skal bringes i Dansk Kemi, til Kristine Kilså. Den sædvanlige
kontaktperson til Dansk Kemi svarer pt. ikke.

Ad 5. Ideer til næste møde
Følgende forslag blev diskuteret:
a) Kemi vi ikke vil leve uden
b) Rødvinstema
c) REACH - 3 år efter
a) Kemi vi ikke vil leve uden. Mødet arrangeres med oplægsholdere fra industrien/producenter af
relevante produkter. På mødet præsenteres de gavnlige effekter/egenskaber ved forskellige
lægemidler, bromerede flammehæmmere, vandskyende tøj, bundmaling til skibe, pesticider,
elektronik mv. Vi vil arbejde på at få 3-4 oplægsholdere, der kan præsentere gavnlige/undværlige
produkter, der samtidig har en miljøskadelig effekt.
Forslag til produkter/producenter
Vandskyende tøj (fluorforbindelser)/Goretex
Bromerede flammehæmmere/Dupont
Bundmaling/Hempel
Pesticider/Dupont
Vitaminer/BASF
Elektronik (evt. med tillæg fra myndighed vedr. affaldsproblematik)/Producenter af printplader
(kontakt Dansk Industri)
p-piller (hormonprodukter)/Novo
Tekstilindustri og garverier/tjek kontakter fra tekstilmøde
Farvestoffer (tøj, fødevarer)
Susanne og Carina arrangerer mødet i forbindelse med generalforsamlingen i DSfM (oktober 2009).
Henrik supplerer med de praktiske detaljer vedr. mødets rammer -reservation af trekanten, bestilling
af mad og drikke, reklame mv.
b) Rødvinstema. Mødet kunne omhandle pesticidforurenede druer og metaller i rødvin. Mødet kunne
kombineres med vinsmagning.
c) REACH -3 år efter. På mødet gøres der status over REACH. Hvordan har det virket fra et
miljømæssigt synspunkt, og hvordan fungerer det for virksomheder/producenter? Opnås de ønskede
effekter? Er der væsentlige mangler mv?
Eventuelt
a) Vi har fortsat for få deltagere til vores møder. Vi mangler kontaktpersoner på universiteterne.
Henrik laver en separat liste med kontaktpersoner. Susanne klistrer reklamer for møder op i
elevatorer på KVL. Charlotte opretter gruppe på facebook.
b) Mødet "Kemi vi ikke vil leve uden" afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Susanne og
Carina sætter en dato. Charlotte udtræder af bestyrelsen til næste generalforsamling efter 6
fantastiske år. Nye personer til bestyrelsen kontaktes. Forslag: Helle Markussen.

