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Generalforsamling 2014
1. Valg af dirigent. Sven Harnung vælges. Efter nogen kritik af indkaldelsen fra dirigenten blev indkaldelsen
godkendt. Det henstilles til at reglerne for indkaldelsen følges fremover.
2. Formandens beretning.
 Største aktivitet var årsmødet, og dette var en stor succes i år bla pga et stærkt opbud af talere (Djerassi,
Hoffmann, Jeppesen m.fl.). Mere end 250 deltagere, hvilket er rekord i nyere tid. Det ser tillige ud til at
budgettet i år blev holdt. Nye tiltag for 2014 ved årsmødet: udvidet med en farmaceutisk sektion, Kgruppen deltog i årsmødet (vil næste år sponsorere med 15.000 kr) og flere forhandlere reklamerede til
mødet (hvilket gav en indtægt på 4.000 kr pr. udstiller).
 Formanden for kemisk forening er blevet medlem af K-gruppens bestyrelse og et medlem af K-gruppen
er blevet medlem af KFs bestyrelse.
 En ny reklameposter er blevet lavet, og vil blive fordelt på institutterne. Flere forslag til rekruttering vil
blive modtaget med glæde.
 Reklame for vintermøde i Aarhus den 23.1.2015.
3. Status for hovedforeningen og sektionerne. Forelæggelse af Hovedforeningens regnskab til godkendelse. Det
godkendes af forsamlingen.
 Det henstilles fra forsamlingen og dirigenten at regnskabet udsendes rettidigt sammen med
indsendelsen fremover.
 Øget indtægt på kontingentsiden p.g.a. stigende medlemstal.
 Rejsefondens budget er uændret.
 Den samlede formue er i år næsten det samme som sidste år. Det er positivt.
 Sektionerne har ikke alle indrapporteret, men vi stoler på at deres regnskaber hænger sammen.
Det tilskyndes at sektionerne bedes indrapportere i tide.
4. Budget 2014-15. Repræsentantskabet foreslår uændret kontingent for foreningens medlemmer for det
kommende år.
5. Beretninger fra repræsentanter for stående udvalg.
 Ture Damhus (formand for nomenklaturudvalget). Udvalget arbejder bl.a. med vedligeholdelse af
Kemisk Ordbog, som er udkommet i tre oplag og nu ligger på ordbogen.com.
 Ture fortalte om udvalgets arbejde og ligeså IUPACs arbejde med nomenklatur.
 Sidste år blev følgende taget til referat: ’Kemisk forening har lavet en kontrakt med Teknisk forlag,
som er overført til Ordbogen.com. Denne kontrakt vil Kemisk Forening gerne delvist eller helt ud af
således at Kemisk Ordbog kan blive gjort tilgængelig Open Access (gratis og frit tilgængelig
online). Der er aftalt et møde mellem Kemisk forening og Ordbogen.com.’ Dette er igangværende
arbejde (kontakt er taget), og det håbes at en løsning forelægger snarligt.
 Nomenklatur blev diskuteret bredt især mht til digitale værktøjer til navngivning. Ture udviste
interesse i at rekruttere yngre medlemmer til nomenklaturudvalget.
6. Beretning fra EuCheMS. Ingen beretning i år.
7. Valg af formand. Repræsentantskabet foreslår genvalg af Stefan Vogel,SDU, (5. periode).
Valgt.
8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2014-2015:
Peter W. Thulstrup, Københavns Universitet, næstformand (2. periode)
Stergios Piligkos, Københavns Universitet (3. periode)
Jacob Kongsted, SDU (3. periode)
Guril Mogensen, K-gruppen (2. periode)
Michael Pittelkow, Københavns Universitet (2. periode)
9. Eventuelt
Judith Kuntsche, SDU foreslås som nyt bestyrelsesmedlem, og dette vil blive behandlet ved næste års
generalforsamling. Hun vil i år blive inviteret til repræsentantskabsmøder.
København 28. Nov - 2014
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