
REFERAT AF ICOEPH BESTYRELSES MØDE 8/9 2010 
 
Deltagere: Flemming, Lars, Vivi, Jane, Martin og Erik 
 
Referent: Erik 
 
Mødeform: Flemming, Lars og Erik mødtes fysisk på OUH, øvrige var koblet på mødet pr. skype, 
hvilket fungerede meget fint og fremover er det nok en realistisk mulighed når vi holder 
bestyrelsesmøder, da rejsetiden er svær at indpasse. 
 

1. Valg af referent – Erik valgt 
2. Godkendelse af sidste referat - godkendt. 
3. ICOEPHs funktion – ICOEPH har efterhånden flere funktioner som ikke afspejles i 

vedtægterne. Vi er nu DASAM’s Internationale Udvalg, har i samarbejde med Dialogos 
pesticidprojekter i Uganda og Bolivia og nye projekter under opsejling på Filippinerne vedr. 
kviksølvsforgiftning af mennesker og miljø, med ICOH vedr. OHS for bønder i 
udviklingslande, cut-flower projekt i Uganda m.v. Derudover varetager vi 
studenterundervisning og vejledning i forbindelse med opgaver, hvilket nok mere er hængt 
op på enkeltpersoner, men trods alt er udsprunget af erfaringer indhentet gennem 
projektarbejde. Endelig er der konsulentopgaver pt. Tyrkiet som flere er interesserede i. 
Disse aktiviteter skal diskuteres og indarbejdes i et sæt nye vedtægter som afspejler 
ICOEPH’s aktuelle funktion. Lars og Martin kommer med et oplæg til næste 
bestyrelsesmøde og evt. vedtægtsændringer må godkendes på kommende generalforsamling. 

4. Projektarbejde – Plagbol fase 3 er netop skudt i gang, Erik tager ned i oktober for at 
deltage i startkonference. Det foreslås at knytte økonom og mere agronomekspertise til 
projektet, ligesom det foreslås at mål, aktiviteter, resultater gennemgås og afstemmes. Dette 
er selvfølgelig muligt og skal i givet fald foregå i pesticidgrupperne. Erik gør opmærksom 
på at projektdokumentet jo er rimeligt detaljeret og ikke bør ændres grundlæggende, da det 
er det vi søgte om penge på og alle sagde god for efter det havde været rundsendt for 
kommentarer til pesticidgrupperne. 
Ugandaprojektet er startet pr. 1/6, investeringer er foretaget og personale ansat. Thim 
tidligere MS administrator har ydet konsulenthjælp til at få administrative procedurer og 
budgetlinier på plads. Han vil fremover assistere ca. 1 dag pr. mdr. Anna Hobolth, FSV 
studerende ved SDU er udtaget og i gang med at forberede studie blandt bønder i Uganda i 
forbindelse med baseline. Hun planlægger at rejse derned i december og opholde sig 
dernede 3 mdr. inklusive gennemførelse af baseline studiet i januar. Erik rejser ned slutten 
november/først i december for at indføre hende i projektet, Martin rejser derned et par uger i 
januar for at støtte baseline, Flemming tager med på en af disse ture, delvist finansieret af 
klinikken i Herning. 
Filippinsk projekt i samarbejde med GEUS, Dialogos og KU er under opsejling, deadline 
for indsendelse af ansøgning er 15/12-10 til Projektrådgivningen i Århus. Formålet er at 
forebygge kviksølvsforgiftning af mennesker og miljø i forbindelse med guldminedrift. Vi 
skal komme med fagligt input specielt vedr. kurser for minearbejdere og sundhedspersonaler 
og sammen med Dialogos ansøge om midlerne. KU og GEUS står for alternative 
guldudvindings metoder og formidling. Jane er tilknyttet fra ICOEPHs side, Marie Brasholt 
er pennefører og tilknyttet fra Dialogos. Derudover er Tom Heinemann tilknyttet som skal 
optage en film om problemet finansieret af Fagbevægelsens Ulandssekretariat. 



Cut flower projekt i rosengartnerier i Uganda er undervejs, Martin vil benytte evt. 
udsendelse i januar til at planlægge med potentielle samarbejdspartnere. 
Landbrugsprojekt med kortlægning af OHS i udviklingslande i samarbejde med ICOH er 
under udarbejdelse. Erik har kontakten til Claudio Colosio på Milan Universitet, der er 
tovholder. Vivi vil kontakte Charlotte Hjorth for om muligt at få hende tilknyttet også, da 
hun har beskæftiget sig en del med området. 

5. Samarbejde med KU, SDU, AU – studenterundervisning i Globalt arbejdsmiljø kører på 
KU, AU og senest SDU i Esbjerg. Tre studerende fra KU er interesserede i feltstudier dels i 
Uganda og dels i Bolivia. Der er udtaget en som finansieres over Ugandaprojektet med 3 
mdr.s dobbelt SU og rejsen. Hun vejledes af Jane og Gabriel Gulis SDU, med Erik i 
baghånden og sidder på AMK Bispebjerg under opgaven. De andre to taler Erik med d. 15/9 
i Kbh. Der er yderligere muligheder for at tilknytte specialestuderende i det 
arbejdsmedicinske speciale, agronomistuderende m.fl. 
ICOEPH/Dialogos har i samarbejde med KU nedsat en gruppe der skal udarbejde uv-
materialer til brug i studenterundervisning omkring pesticider sundhed og miljø, gerne af en 
kvalitet så det kan bruges internationalt. 

6. Hjemmesiden – er oppe at stå, projektansøgninger, årsrapporter og evalueringer lægges 
offentligt ud på siden. Andre interne dokumenter lægges i et internt arkiv på siden. Dejligt at 
se der kommer gang i denne formidling. 

7. Økonomi – god, ca. 60.000 kr. på kontoen. Der er plads til f.eks. promoveringsrejse til 
Bilbao. 

8. Evt. Tyrkiet er i gang med reformation og opbygning af deres arbejdsmiljø og OHS. Martin 
er blevet bedt om muligt at skaffe nogle konsulenter til kortere opgaver dernede. Han selv, 
Olav, Flemming og Kurt er interesserede. 

9. Næste møde – 10/11 kl. 13-16 pr. skype eller i Odense som det passer den enkelte. 
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