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1. Valg af dirigent og referent
Christian Dirk Buch (CDB) blev valgt som referent. Theis Brock-Nannestad (TBN) blev enstemmigt valgt
som dirigent.
TBN erklærede derpå generalforsamlingen for lovligt indkaldt. TBN opfordrede deltagerene på
generalforsamlingen til at stille spørgsmål via chatfunktionen i Zoom.
Ture Damhus (TD) bemærkede at generalforsamlingen strengt taget ikke var lovligt indkaldt, da der
manglede udsendt materiale (bl.a. ”Beretning og økonomi fra sektionerne”) i forbindelse med
indkaldelsen.
TBN bemærkede, at dette var sandt, men henviste til, at i forhold til de forrige år, var man foran på point,
og derfor blev generalforsamlingen stadig erklæret for lovlig.
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2. Formandens beretning
Aktiviteter:

Ved Jesper Bendix

Der har ikke været mange aktiviteter i løbet af året, grundet COVID-19. Vintermødet
nåede dog at blive afholdt d. 24/1 inden alt lukkede ned. Årsmødet 2020 blev aflyst
pga. COVID-19. Jesper Bendix (JB) bemærkede, at særligt i år var dette ærgerligt,
da plenarforedraget skulle omhandle ”molecule of the year 2019” ved Prof.
Jonathan Nitschke, manden bag molekylet. Prof. Nitschke har dog takket ja til at
komme næste år.
JB har på vegne af foreningen deltaget i EuChemS.
Med hensyn til fremtidige aktiviteter, så er vintermødet i Århus blevet aflyst pga.
COVID-19. Årsmødet planlægges afholdt medio 2021, såfremt COVID-19
situationen tillader dette.

Organisationen:

16/12-19 opsagde Anne-Marie sin stilling som regnskabsfører for Kemisk Forening
(KF). Efter forhandlinger mellem JB og Kemisk Institut Københavns Universitet
(KIKU) er visse af Anne-Maries tidligere opgaver blevet overtaget af
administrationen på KIKU.
Fra januar-oktober 2020 var der ikke likviditet i foreningen. Der blev dog betalt
regninger i den periode, hvilket skete med penge udenfor foreningen. Der har været
brug for nye kræfter i ledelsen af KF. Sekretær Thorsten Hansen (TH) fratræder sin
sekretærstilling pr. 30/11-20 og denne overtages af Christian D. Buch (KU) og
Susanne Mossin (DTU). Derpå blev der diskuteret hvilke store udgifter Kemisk
Forening har, og hvad der skal bruges penge på. Her blev nævnt, at Årsmødet
(60.000 kr), Dansk Kemi (170.000 kr) og Sektionsaktiviteter (30.000 kr) skulle
bibeholdes, men at dette kræver over 500 betalende medlemmer. Der blev
præsenteret en graf over udviklingen i foreningens økonomi. Siden 2017 har
foreningen haft negativ egenkapital. JB nævnte, at hvis foreningen ikke skifter kurs,
så er der kun penge til 3 år!
Foreningen har fået ny hjemmeside. Den er blevet lavet for 0 kr. Layoutet er blevet
opdateret og er nu tidssvarende. Vigtigst af alt vil indholdet nu blive opdateret. Den
nye hjemmeside blev demonstreret.
JB stillede spørgsmålet ”Har foreningen en fremtid”? Og svarede ”Ja hvis vi får styr
på økonomien nu”. Ifølge JB skal dette ske ved at opkræve kontingenterne bedre
ved bl.a. at udsende flere rykkere og rydde ud i medlemskartoteket. Endvidere skal
udgifterne også minimeres indtil foreningen har en reel positiv egenkapital. JB
mener også, at vi kigger ind i en kontingentstigning op til næste generalforsamling.

Kommentarer:

TD nævnte, at det, som var blevet sagt, var positivt. Dog var det ikke acceptabelt,
at der ikke havde været kommunikation fra bestyrelsen til de menige medlemmer i
det forgangne foreningsår. Bl.a. var referatet fra sidste års generalforsamling først
blevet lagt op en uge inden denne generalforsamling. Endvidere var referater fra
repræsentantskabsmøderne heller ikke tilgængelige på hjemmesiden. Det fremgik
heller ikke af hjemmesiden, hvem der var formand for foreningen. Derudover skulle
det være blevet kommunikeret bedre, at Årsmødet var blevet aflyst. TD pointerede,
at det ikke var en undskyldning, at der var COVID-19, da restriktionerne blev lettet
hen over sommeren. JB svarede, at han havde regnet med kritikken og syntes, den
var fuldt berettiget. JB havde dog prioriteret tiden på den nye hjemmeside og
undersøgt foreningens økonomiske situation. JB oplyste, at han gerne stillede sin
taburet til rådighed, hvis nogen andre ønskede at være formand.
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Andreas Ritzén (AR) nævnte, at Dansk Selskab for Medicinal Kemi og Kemisk
Biologi stadig ikke har mulighed for at få indmeldt medlemmer. Derudover har det
ikke været muligt for dem at opkræve kontingenter i 3 år.
Jørgen Skibsted (JS) var overrasket over foreningens økonomiske tilstand. Han
stillede spørgsmål ved, hvordan det kunne gå så galt. Han bemærkede at
medlemmerne af KF stadig bør modtage Danske Kemi, som en del af deres
medlemskab.
Rolf W. Berg (RB) nævnte, at vi burde have flere unge medlemmer og generelt
flere medlemmer. Han foreslog, at man kunne få et nedslag i sit kontingent, såfremt
man fik indmeldt et nyt medlem i foreningen. Endvidere foreslog RB, at man kunne
lægge medlemslisten online.

3. Status for hovedforeningen og forelæggelse af
hovedforeningens regnskab til godkendelse

Ved Thorsten Hansen

Fremlæggelse:

TH fortalte, at Sektionen for Miljøkemi har sat sig selv i bero, hvilket betyder, at
deres kassebeholdning (ca. 50.000 kr) er overgået til hovedforeningen. Af
regnskabet fremgik betalingen til Dansk Kemi (160.000 kr) ikke, da denne først blev
betalt i oktober 2020, hvilket var uden for regnskabsåret (1/10-19 – 30/9-20).
Kontingentindtægterne fremgik heller ikke af regnskabet, da disse først blev
opkrævet en uge før generalforsamlingen og derfor igen lå udenfor regnskabsåret.
Endvidere blev det oplyst, at foreningen har en negativ egenkapital på 180.000 kr.

Kommentarer:

Torsten Ørhøj (TØ) nævnte, at man kunne periodisere betalingen til Dansk Kemi.
Dette ville gøre det nemmere at sammenligne mellem foreningsår.
TD nævnte, at der stadig ikke er noget revideret regnskab fra sidste år. JB svarede,
at regnskabet præsenteret sidste år (ikke-revideret version) er at finde på
hjemmesiden.
JS nævnte, at de 36.300 kr til vintermødet, noteret i regnskabet, er for to år.
Stefan Vogel (SV) takkede formanden JB for det gode arbejde. SV påpegede, at
man skulle tænke på, at kontingenterne ikke var blevet opkrævet i år, så derfor stod
det ikke lige så slemt til, som man kunne tro. TH tilføjede, at der indtil
generalforsamlingen, var kommet ca. 80.000 kr ind i kontingenter. JB nævnte, at
regnskabet selvfølgelig ville se bedre ud, hvis kontingenterne også fremgik af
regnskabet. Dog påpegede JB, at der blev opkrævet ca. 200.000 kr i kontingenter
pr. år i løbet af de sidste år, hvilket ikke opvejer udgifterne.

4. Budget for 2020-2021
Udgifter
Sektionstilskud
Meddelelser
Dansk Kemi
Løn
Diverse
Møder+Drift+Nomenklatur
EuChemS

14.000
7.000
175.000
0
0
15.000
17.000

I alt

228.000 DKK

Ved Jesper Bendix
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Indtægter
Kontingenter
Renter & aktier
Indtægter, rejsefond

I alt

195.000 DKK
0 DKK
35.000 DKK

230.000 DKK
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Fremlæggelse:

JB nævnte, at i budgettet er sektionstilskuddet blevet sat til det halve af det
normale. Der er mange sektioner, som har over 20.000 kr på deres konti. Derfor
må de tære på dette. Sektionerne kan selvfølgelig stadig få det fulde sektionstilskud
på 4.000 kr, hvis de har aktiviteter, som kræver dette.
Meddelelser (i Dansk Kemi) er sat til det halve (7.000 kr), og JB nævnte, at hvis det
stod til ham, skulle denne post helt fjernes. Det er dog endnu uvist, hvor hurtigt
stikket kan trækkes. JB fremhævede, at budgettet er sat meget stramt for at være
på den sikre side. Budgettet har et lille overskud (2.000 kr) og er baseret på blot
200.000 kr i indtægter.

Kommentarer:

TØ stillede spørgsmålstegn ved, om KF betalte negative renter af sine aktiver. JB
svarede, at aktiverne stod i aktier og obligationer, og at der derfor stod meget lidt
på kontoen i banken, hvorfor der ikke var nogen fare for at betale negative renter.
Sven E. Harnung (SH) nævnte, at ifølge ham skulle sektionstilskuddene beskæres,
da sektionerne, efter hans mening, har for mange penge. Derfor burde sektionerne
være godt rustede til at klare sig uden kontingenttilskud i et år, mente han.
JS nævnte, at sponsorater burde søges til Vintermødet og Årsmødet.
AR nævnte, at Dansk Selskab for Medicinal Kemi og Kemisk Biologi kan klare sig
et år uden tilskud.
Bo Svensmark (BS) nævnte, at Selskabet for Analytisk Kemi også kunne klare et
år uden sektionstilskud. Derudover fremhævede BS, at Selskabet for Analytisk
Kemi havde indsendt sit referat og regnskab til hovedforeningen 14 dage før
generalforsamlingen. Endvidere spurgte BS, hvor mange medlemmer KF har. JB
svarede, at KF har 900 betalende medlemmer, men hvor mange, som reelt betaler
var svært at svare på. TH nævnte, at 500 medlemmer plejede at betale kontingent.

5. Status for sektionerne i Kemisk Forening
Selskabet for Analytisk Kemi, Dansk Selskab for Historisk Kemi, Sektionen for Uorganisk Kemi og Dansk
Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi havde indsendt årsberetninger før generalforsamlingen i
KF. Dog havde Sektionen for Organisk Kemi, Sektionen for Teoretisk Kemi og Dansk Forening for
Molekylspektroskopi ikke indsendt årsberetninger inden generalforsamlingen.
TBN bemærkede, at der var plads til forbedringer på dette punkt.

6. Beretninger fra repræsentanter for stående udvalg
Kemisk Nomenklatur:

TD holdt oplæg som repræsentant for Kemisk Nomenklaturudvalg. I det
forgangne år har udvalget mistet to medlemmer, nemlig Alexander Senning og
Carl Th. Pedersen. Nomenklaturudvalget er villige til at nedsætte deres tilskud
til det halve (12.000 kr). Desuden blev det nævnt, at der bliver arbejdet på
layoutet af hjemmesiden for Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg, således at
den bl.a. kan tilgås bedre fra mobiltelefoner. I det forgangne år er flere artikler
også blevet lagt i artikelsamlingen på Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg
hjemmeside. Databasen på denne hjemmeside er også løbende blevet
vedligeholdt.
JB bemærkede, at det var godt at have gode aktive udvalg, som Dansk Kemisk
Nomenklatur.
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Rejsefonden:

SH berettede om rejsefondens aktiviteter. Rejsefonden har ikke uddelt
rejselegater i dette foreningsår. SH nævnte, at der er brug for en Kemisk
Forening i Danmark, og derfor må rejsefonden hjælpe hovedforeningen med at
overleve ved at yde denne økonomiske tilskud.
SV takkede SH for beretningen og det gode samarbejde igennem mange år. SV
nævnte, at der er kommet en ny aftale med Royal Society, således at KF’s
indtægter fra PCCP øges med 40 % fra 160 GBP per artikel til 220 GBP.
JS nævnte, at støtten fra Rejsefonden til Vintermødet i Århus har været helt
essentiel for afholdelsen af dette arrangement.

Nationalkomiteen
for Kemi:

Michael Brorson (MB) aflagde beretning om Nationalkomiteen for Kemi. MB
nævnte, at det vigtigste arbejde for Nationalkomiteen er at indsende en beretning
til Videnskabernes Selskab om, hvad der er sket i IUPAC, Kemisk Forening og
Kemiingeniørforeningen i det forgangne år. Forbindelsen til MB var meget ustabil
under præsentationen, og MB endte med at falde ud, inden beretningen var
færdig.
SV nævnte, at han stadig sidder i IDAKemi, hvis MB manglede at få udpeget et
medlem fra Kemiingeniørgruppen.
TD har meldt sig ud af Nationalkomiteen for Kemi i protest mod, at der ikke skete
noget i Nationalkomiteen – endda ikke i 2019, som var sådan et vigtigt kemisk
år. Ved sin udmeldelse har KF mistet et af sine medlemmer af Nationalkomiteen
for Kemi.

7.

Beretning fra IUPAC

TD afgav beretning om IUPAC’s aktiviteter i 2020. TD fremviste, at Det Periodiske System var blevet
fejret på alle Jordens kontinenter (inklusive Antarktis) i løbet af 2019. Mere om dette kan ses af IUPAC’s
rapport IYPT2019, som forefindes på følgende link https://iupac.org/iypt2019-global-report/ og som blev
fremvist af TD.

8.

Valg af formand, 9. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2020-21

JB genopstillede som formand for KF. TD støttede JB’s kandidatur. Endvidere opfordrede TD bestyrelsen
til at hjælpe JB med at kommunikere med medlemmerne. JB blev enstemmigt valgt til formand for KF.
Endvidere blev Søren Kegnæs indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem.
TØ blev enstemmigt valgt som ny revisor for KF.
TD spurgte hvem bestyrelsesmedlemmerne var og JB svarede, at det kunne ses af hjemmesiden (under
”Executive Committee”). Ved generalforsamlingens afholdelse bestod bestyrelsen af: Jesper Bendix
(formand), Stefan Vogel (næstformand), Susanne Mossin, Anders Ø. Madsen, Judith Kuntsche, Thorsten
Hansen, Henning O. Sørensen, Steffen Bähring og Changzu Wu.

10. Eventuelt
TD bemærkede, at referatet skal udsendes tidligere end det var tilfældet sidste år. Referatet bør også
rundsendes til dem, som har haft kommentarer, måske med en uges deadline for at give
tilbagemeldinger. CDB (referent) lovede at rundsende referatet til de, som havde givet kommentarer.
Endvidere, nævnte CDB, at referatet ville blive lagt op på KF’s hjemmeside i indeværende år.
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TØ spurgte, hvorfor KF’s nye hjemmeside var på engelsk, eftersom foreningen er dansk. JB svarede, at
han ikke syntes hjemmesiden skulle være på dansk, eftersom foreningen skal vise omverdenen, at den
eksisterer.

-----------------------------------Referent: Christian Dirk Buch
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