Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Miljøkemi, mandag d. 13. december 2010
Til stede: Martin, Nanna, Marie og Charlotte
Ikke til stede: Steffen og Susanne
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1. Symposieberetning.
Der ligger nu en endelig pris for trykning af beretningen. Den er 9.800 kr. Charlotte synes,
det er ok. Det blev besluttet, at medlemmer af DSfM (pt. er der 164) kan hente bogen til
bog lanceringen arrangeret af Selskab for Historik Kemi d. 24. februar og ved de følgende
DSfM arrangementer. Charlotte laver udkast til e-mail til DSfM medlemmer og sender
rundt. Charlotte er på barsel og kan muligvis ikke deltage i arrangementet, Marie og
Nanna lover derfor også at deltage og stå for bog uddeling.
2. Konstituering af bestyrelsen
Marie kontakter Susanne for at tilbyde hende formandsposten. Hvis Susanne indvilliger i
at blive formand, vil Charlotte overtage sekretærposten. Alternativt vil Marie være
formand i det kommende år. Steffen vil gerne være formand om 1-2 år. Charlotte er stadig
hjemmeside ansvarlig, og Marie er kasserer.
3. Forslag til sammenlægning med Selskab for Analytisk Kemi
Charlotte foreslår, at vi undersøger muligheden for en sammenlægning med Selskab for
Analytisk Kemi. De har tidligere foreslået dette og måske vil der komme synergi effekter
ud af dette, plus at der er flere medlemmer at vælge imellem til en evt. formandspost og til
mødearrangering. Dette vil dog først kunne træde i kraft efter næste generalforsamling i
Kemisk Forening, og en sammenlægning vil betyde færre midler, da der er overlap i
medlemmer til de to foreninger. Formanden for DSfM (Susanne eller Marie) vil kontakte
SAKs formand (Martin Larsen, mml@dmu.dk) for at høre, om bestyrelserne skal tage et
fælles møde og diskutere en evt. sammenlægning.
4. Årets møder
’Helt i fisk’ Charlotte og Marie vil arrangere et møde med denne titel til maj. Tore
Svendsen (Ålborg og DMU) inviteres til at holde foredrag om sit arbejde med at bruge
PCB mønstre i fisk til at forudsige deres vandringsruter. Vi hører Tore, om han har andre
idéer til sjove og faglige indlæg. Idéer er: Vaccine af fisk for at nedbringe
antibiotikaforbruget i Dambrug (Charlotte kontakter DTU Food eller DTU Vet),
Ernæringsværdi af fisk – hav kontra dambrug (DTU Food), Zebrafisk og økotoks test
(Syddansk Universitet holdt to indlæg til informationsdag for hormonforstyrrende stoffer
på Rigshospitalet d. 8. december), Østrogen i Canadisk sø (Bjørklund fra KU PHARMA).

’Årsmødet’ vi mangler bestyrelsesmedlemmer til at arrangere dette. Idéer var
fremlæggelse af data fra NOVANA i samarbejde med SAK.
’Spin’ Nanna og Martin vil arrangere et møde om forskning og spin til efteråret.
Andre mødeidéer:
Sødemidler. Nanna kender en, der har lavet speciale om Ribena. Henrik Leffers (exRigshospitalet) har tidligere udtalt, at der er chlorerede sødemidler i Coca Cola Zero (iflg.
Marie)
Jordforurening med arsen (Collstrup sagen)
CO2 kvoter
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Medio/ultimo Marts 2011

