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Generalforsamling Kemisk Forening 2018/19
Fredag den 8. februar 2019 kl. 15.15
3-0-S11, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Kl. 15.15 Foredrag – Cellulose – struktur, egenskaber og bioteknologi.
Professor Peter Westh, DTU, Bioengineering, DTU
Kl. 16.15 Ordinær generalforsamling i Kemisk Forening.
Referent: Anne-Marie Willads Skouenborg
1. Valg af dirigent. Professor Peter Westh.
2. Formandens beretning.
Stefan Vogel (SV) beklager at sidste generalforsamling blev aflyst pga. force majeure og
undskylder at indbydelsen blev udsendt for sent.
KF’s årsmøde blev afholdt i august 2018 på SDU. Der blev uddelt en pris. Hovedforedrag af
prof. Dr. Herbert Waldmann. Årsmødet skal give overskud.
Vintermøde i Århus 25. jan. 2019.
Kjeld Schaumburg festsymposium 7. februar 2019 på KU.
Møde i de nordiske kemiske selskaber i Torshavn med KF som vært den 3. – 5. maj 2019. Der er
en islandsk Kemisk Forening siden 1999.
IUPAC, 50th IUPAC General Assembly Paris 2019. 5. – 12 juli 2019. Formanden deltager her.
Regnskabet ligger på KF’s hjemmeside. 3 års regnskaber ligger på KF’s hjemmeside.
Medlemstallet i KF er forholdsvis robust. Medlemmer, der ikke har betalt i 1 – 2 år er blevet
slettet fra medlemsdatabasen. Forbedret kontingentopkrævning ved hjælp af ny bogholder.
Kontingenter, der mangler indbetalinger, fra 246.000 op til 400.000 kr. Vi forventer at komme
over 300.000 kr. for 2018 og arbejder på at komme højere op for 2019. Udestående 15.000 kr.
tilskud til KF’s årsmøde 2018 fra IDA Kemi. Rejsefonden behøver ikke at dække underskuddet i
2018.
Dansk Kemi kontrakt er sat ned til 150 kr. per medlem fra 211 kr. efter konstruktive
forhandlinger med Techmedia A/S.
Hjemmesiden trænger til at blive opdateret og skal opdateres hver uge. Aktiviteter ligger i
sektionsregi og sektionerne skal annoncere deres aktiviteter/foredrag på KF’s hjemmeside.
Sektionerne skal også berette om deres aktiviteter ved generalforsamlingen.
Generalforsamling/repræsentantskabsreferat skal udsendes. Medlemskommunikation kører
igennem bogholderen. Webmaster opdaterer mailingliste. I forbindelse med skattefradrag, skal
der foreligge et referat fra generalforsamlingen.
Regnskabet er godkendt.
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3. Status for Hovedforeningen og sektionerne. Forelæggelse af Hovedforeningens regnskab til
godkendelse. 2 sektioner er repræsenteret. Dansk selskab for organisk Kemi. Pos. Resultat på
7.500 kr. indtægterne kommer fra bogsalg, annonceindtægter, kontingenter. Det er obligatorisk,
at vi får regnskab fra sektionerne til generalforsamlingen. Sektionen for uorganisk Kemi.
(regnskaber fra sektionerne er vedlagt) Indtægter til Rejsefonden fra PCCP 2018 Royalties.
4. Budget 2018-19. Repræsentantskabet foreslår uændret kontingent for foreningens medlemmer
for det kommende år. Budgetforslag 2018/19 vedlægges.
Rejsefonden 200.000 kr. til uddeling om året. Det ville være godt at involvere sig i konferencer,
der giver overskud.
Budgettet er godkendt.
5. Beretninger fra repræsentanter for stående udvalg. Orientering om det periodiske system, skrevet
med danske navne. Sættes på hjemmesiden. 150-års jubilæum i år. Experimentarium’s
periodesystem er ikke korrekt. Vi er i dialog med dem (dvs. Ture Damhus).
Beretning fra Rejsefonden. Uddelt knapt 160.000 kr. til ca. 10 ansøgere. Regnskabet går fint, fra
dag til dag.
Beretning vedrørende Nationalkomiteen. Kontingent til IUPAC som beregner kontingent på ny
måde. Kontingent vil stige med 53% over en årrække, som er meget men det bliver indfaset med
kun med kun 3% om året.
6. Beretning fra EuCHEMs. KF er medlem. Nordiske kemiske foreninger vil diskutere på
Thorshavn mødet om vi får nok for de 3000 euro, det koster at være medlem i EuCHEMs. SV
har været i Bruxelles til EuCHEMs møde – minisymposium om grundstoffernes periodesystem,
22. januar 2019.
På St. Andrews University, har man fundet et gammelt periodesystem.
7. Valg af formand. Repræsentantskabet foreslår genvalg af Stefan Vogel, SDU, (8. periode).
Stefan er valgt. Revisor er Theis Brock-Nannestad.
8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018-2019. Stefan Vogel (Kemi, Fysik og
Farmaci SDU), Judith Kuntsche (Kemi, Fysik og Farmaci SDU), Susanne Mossin (Kemi DTU),
Henning Osholm Sørensen (Fysik DTU), Anders Østergaard Madsen (Farmaci KU), Thorsten
Hansen (Kemi KU)
Gurli Mogensen er trådt ud.
9. Eventuelt.
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KF’s årsmøde skal afholdes 27. juni 2019 i København, Medicinal Kemi sektion med hjælp fra
SV sørger for hovedforedragsholder og sponsorater. Datoen er valgt under forbehold af, at vi kan
få lokaler.

