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Referat af den ordinære generalforsamling i Hovedforeningen
d. 25. november 2003
Generalforsamlingen blev holdt ifølge den udsendte dagsorden.
1) Til dirigent blev valgt Lars Carlsen.
2) Formanden berettede: Foreningen har ca. 870 medlemmer pr. 1.11.2003. Kontingentrestancer er et
vedblivende problem. KF var i maj 2003 vært ved et møde mellem de nordiske kemiske foreningers
formænd, hvor især fremtiden for Förlagsföreningen Acta Chem Scand (se senere) og IUPAC blev
diskuteret. Årsmødet i Odense har stabilt mange deltagere, ca. 200 i 2003. Foreningen har i årets løb
fået etableret en omfattende hjemmeside, som løbende opdateres (www.chemsoc.dk). Der blev fra salen
opfordret til, at KF i større udstrækning bruger email til information af medlemmerne om møder m.m.
Foreningen har dog kun (korrekte) email adresser for under halvdelen af medlemmerne, hvorfor
medlemmerne vil blive opfordret til at opdatere deres kontaktinformation i forbindelse med
kontingentopkrævningen for 2004.
3) Regnskabet blev forelagt og godkendt. Det blev fra salen påpeget, at den måde, som Rejsefondens
formue, indtægter og udgifter figurerer på i regnskabet, ikke er hensigtsmæssig. Emnet vil blive taget op
af Bestyrelsen. Ligeledes vil Bestyrelsen, på grundlag af diskussionen på Generalforsamlingen, præcisere
kriterierne for uddeling af midler fra Rejsefonden.
4) Budgettet for 2003-2004 blev godkendt. Det indebærer mindre kontingentforhøjelser. De nye satser
er: Ordinært medlem kr. 450, Junior kr. 275, Institut kr. 1200, Firma kr. 2800. Kontingentopkrævninger
udsendes tidligt på året i 2004 sammen med opfordring til, at medlemmerne oplyser evt. manglende
CPR-nummer til foreningens medlemskartotek. CPR-numre er relevante i forbindelse med skattefradrag
for kontingent.
5) Beretningen fra stående udvalg: Nomenklaturudvalgets formand Carl Th. Pedersen berettede om
udvalgets aktiviteter (se Dansk Kemi, nr. 1, 2004, p. 6). Nomenklaturudvalget ønsker en dialog med
foreningens medlemmer vedr. organisk (trivielle) syrenavne og et forum herfor er blevet etableret på
foreningens hjemmeside. For Förlagsföreningens vedkommende berettede Sven Harnung, at det på det
nordiske formandsmøde i maj var blevet besluttet at afvikle bestyrelsen i dens nuværende form og
istedet lade dens opgaver varetage af een enkelt repræsentant, der på skift udpeges for en 2-års periode
af et af de fire medlemsselskaber. Ændringer af forlagsforeningens love er under udarbejdelse.
6) Ture Damhus, som af Nationalkomiteen var blevet udpeget til at deltage i IUPAC’s generalforsamling i
Ottawa 2003, berettede om organisationen. IUPAC er under omstrukturering og vil i fremtiden bl.a.
arbejde for offentlighedens forståelse af kemiens betydning. De problemer der har været med IUPAC
affiliate medlemskab (bl.a. Chemistry International) for Kemisk Forenings medlemmer skulle nu være
løst. Michael Brorson berettede, at FECS’ (Federation of European Chemical Societies) betydning er
stærkt voksende efter, at Europas opdeling (øst/vest, EU/non-EU) aftager. FECS vil i 2006 arrangere en
stor generel europæisk kemikonference i Budapest. FECS’ divisioner udviser forskellige
aktivitetsniveauer. Allan Astrup berettede kort om aktiviteterne i Miljøsektionen; for de andre aktive
sektioner henvises til de danske repræsentanters indlæg i Dansk Kemi.
7) Formanden Michael Brorson (Haldor Topsøe A/S) og revisoren Inger Søtofte (DTU) blev begge
genvalgt.
8) Præsentation af bestyrelsen 2003-2004:
Morten J. Bjerrum, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (ny)
Matthew S. Johnson, Københavns Universitet (2. periode, sekretær)
Bo Brummestedt Iversen, Aarhus Universitet (2. periode)
Jens E.T. Andersen, Danmarks Tekniske Universitet (3. periode)
Sven E. Harnung, Københavns Universitet (3. periode)
Christine McKenzie, Syddansk Universitet (3. periode)
Michael Brorson

