Deltagere
Henrik Andersen (HA),
Martin Hansen (MH),
Heidi Vedel (HV),
Charlotte Legind (CL),
Elisa Rosenbohm (ER)
Fraværende
DSfM Bestyrelsesmøde 13/11/2006

Ansvarlig

Dagsorden:
1) Evaluering af Generalforsamling, Fordeling af opgaver i bestyrelsen.
2) Den nye formand har ordet: er der noget du kunne tænke dig at indføre/ændre?
Information fra Kemisk Forening - Charlotte har været til
repræsentantskabsmøde i september
3) Budgettet, skal det ændres i forhold til sidste år?
4) Brug af trekanten som mødelokale (alternativer: HCØ, KVL??). Skal vi sætte
en minimumsgrænse for deltagere?
5) kommende møder:

ad 1)
Charlotte Legind vælges enstemmigt som den nye formand for DSfM
Matthew Johnson fortsætter som kasserer
Henrik Andersen bliver intern bogholder
Elisa Rosenbohm fortsætter som sekretær
Charlotte fortsætter som ansvarlig for hjemmesiden.

ad 2)
Charlotte har været til møde i repræsentantskabet for Kemisk forening. Hun
informerede kort herom bl.a. at der er planlagt plenarforedrag indenfor organisk
kemi til Årsmødet i 7 juni 2007.
Der er møde 2 gange om året i repræsentantskabet og det blev besluttet at det går

CL
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på skift hvem fra bestyrelsen der deltager.
ad 3)
Budgettet er ok og der ændres derfor ikke i størrelsen af kontingentet.
ad 4)
Der er bred enighed om at Trekanten er et godt lokale med en god placering. Der
er nogle tilfælde hvor andre lokaliteter ville være mere oplagte. Det blev besluttet
at de mødeansvarlige bestemmer hvor mødet afholdes og sørger for at lokalet og
sandwich reserveres/bestilles.
Charlotte opdaterer listen med hvad man skal gøre/huske når man planlægger et
møde og sender den ud.

CL

Følgende steder blev besluttet at der skal sendes info ud inden møderne:
1. DSfM medlemmer gennem Kemisk Forenings sekretær
2. Miljøkemi Netværk
3. Dansk Kemi
4. Receto
5. Magisterforeningens Naturvidenskabelige Netværk
6. Hænge mødeopslag op: HCØ, DFU, KVL, DTU, August Krogh
Alt efter mødets indhold kan Økologisk Råd og Dansk Naturfredningsforening
evt. kontaktes.
Vi vil gerne op på 50 deltagere hver gang, men afholder møder med ned til 20
deltagere.
Vi stiler efter at afholde 5 møder om året.
Når mødet er afholdt skal appetitvækker til næste møde være klar

ad 5)
16 januar: Kemikalier i tekstiler (Heidi og Charlotte)

HV og
CL

Marts/april: Risikovurdering (Martin, Henrik, Charlotte)
Frank Stuer-Lauridsen (DHI) - lægemidler,
Anders Baun (DTU) - Nano

MH,
HA og
CL
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Alf Aagaard (MST) – overordnet
Maj 2007: Bestyrelsesmøde
ER
7 Juni 2007: Årsmøde: Tema Metaller (Heidi, Martin, Charlotte)
Phillip Grand Jean (SDU) – Mennesker
Poul Bjerregaard (SDU) – dyr
en fra AMI

MH,
HV og
CL

Analytisk kemiker indenfor metal
August/september: Fødevarer
evt i samarbejde med analytisk kemi
Søren Sørensen og kyllinge /MS historien (fødevareregion øst)

ER

Christina XXX Fødevareregion øst
Oktober (GENERALFORSAMLING): DSfM og IDA fælles møde: Trafik og
Miljø (Elisa og Henrik)
Partikelfiltre – hvad sker der med dem, når de ikke dur mere?
Haldor Topsøes nye produkt
Miljøzoner og Roadpricing: hvor meget hjælper det på luftkvaliteten?
Evt. Maria Ullerstam fra Naturvardsverket i Stockholm vedr. deres erfaringer fra
Stockholm. (Elisa)
Claus Bondams visioner el.anden

Ideer til kommende møder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Besøg hos Haldor Topsøe
Forsigtighedsprincippet – Poul Harremoes bog ”Precautionary principle”
Naturkosmetik og allergi
Pesticider – Arne Helweg
Livscyklusanalyse (inst. for produktanalyse, IPL DTU Christian Poll)
Alternativ energi: DTU brintpiller; SDU E.Skou fuelcells; bioethanol;
rapsolie, vindmøller
7. Nano
8. Historisk kemi

ER og
HA
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9. Galathea
10. Miljøøkonomi
11. Klimamøde – efter Kyoto (Kina vs USA energiforbrug)
12. Atomenergi
14. november
Elisa Rosenbohm

