
REFERAT  ICOEPH 
 
Bestyrelsesmøde 10.11.10 fra kl. 14-16 AMK, Odense. 
 
 
Tilstede: Erik Jørs, Flemming Lander, Lars Brandt, Martin Silberschmidt. Med Skype: Vivi 
Schlünssen, Jane Frølund Thomsen 
 
 

1. Sidste referat godkendt. 
2. Valg af referent Martin,  ordstyrer: Lars 
3. ICOEPH status 

Bred diskusssion af ICOEPH grundlag og formål. Der er udsendt en redegørelse fra LB og MS 
med svar fra EJ. 
Alle best’medlemmer har tilkendegivet deres mening til oplægget med forskellige ønsker og 
forslag, som derefter løbende blev diskuteret, stort set afklaret og vedtaget. Men på grund af 
denne fremgangsmåde er det vanskeligt at give et logisk struktureret referat og det er muligt, at 
måske en eller to punkter ikke er med i referatet eller forkert refereret! 
Derfor: læs referatet omhyggelig igennem og kom med rettelser – tilføjelser. 
 
NB 1  Det viser sig, at LB og MS ikke har været fuld orienteret om de seneste hændelser vdr. 
ICOEPH, især spørgsmålet vdr. indlemmelse af ICOEPH som ulandsudvalg under DASAM. 
Hele proceduren er blevet vedtaget af ICOEPH bestyrelse ved tidl. lejlighed og DASAM har 
sagt god for idéen. Det, som manglede, var at ændre vedtægter til formålet (i overensstemmelse 
med DASAMs krav) og at få de nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen (det burde 
egentlig være sket i foråret). Denne sidste procedures praktiske gennemførelse er der p.t. ikke 
fuld klarhed over. Herunder: hvordan får vi gennemført en såkaldt GF med godkendelse i hh. til 
(nuværende) vedtægter? Som en integreret del af DASAM GF, måske under beretning fra 
udvalgene? EJ Ja det var det vi blev enige om, at betragte vores bereting på DASAMs 
generalforsamling som vores generalforsamling, hvorunder også bestyrelse vælges, og hvorfra 
referat vil foreligge. Derudover holder vi på årsmødet et møde, hvor vi kan gå mere i detaljer 
med ICOEPHs arbejde. Alternativt: forsamlingen godkender alle beretninger ”en bloc” (se også 
nedenfor: godkendelse af  årsregnskab). Se i øvr. DASAM ref. fra GF 2010. Jane vil tale med 
JP Bonde (fm DASAM) om vore overvejelser og formentlig også: behov for assistance fra 
DASAM i denne sag. JP har lovet at komme tilbage med sin kommentar. Vivi er enig. Om 
nødvendigt kan vi drøfte internt, hvordan ICOEPH ellers kan drøfte sine udvalgsberetninger, fx 
i form af et uformelt afholdt møde forud for GF.    
NB 2 Vi blev enige om at vi fra dags dato udskifter begrebet public health med begrebet 
folkesundhed.  
  
Skattemæssige og finansielle aspekter i forbindelse med indtræden som udvalg under DASAM 
v. FL: hvis ICOEPH skal forblive et uafhængigt udvalg under DASAM med skattefri 
indtægtsdækkende omsætning, er vi også ansvarlige overfor skattevæsenet. Dette kræver, at 
vedtægterne viser en foreningsstruktur, som ”udtrykker vores status”. Eller skal DASAM 
administrere vore penge? De fleste mener: nej. Så kommer problemet: hvem, hvordan 
forelægges årsregnskabet for forsamlingen. EJ  Vi har som et udvalg under DASAM en 
demokratisk foreningsstruktur, med den forskel fra andre udvalg at vi har en bestyrelse, egen 



økonomi og egne vedtægter, dog underlagt DASAM. Og det er vist ikke forbudt, men skal 
afklares i DASAMs bestyrelse.  
 
MS fortæller om de erfaringer som selvstændig rådgiver (1990-2003) i mange andre lande, der 
har givet ham idéen til, sammen med EJ, at starte ICOEPH. En hel række aktiviteter er blevet 
sat i værk, men én vigtig aktivitet: at være ekspertrådgiver på et projekt i udlandet , og som 
mange af vore kolleger formentlig ville være interesseret i, har vi ikke fået op at stå. Det er mest 
MS egen skyld, at han ikke har gjort en stor nok indsats herfor. Det vil han så prøve at gøre 
bedre i fremtiden. (I næste måned er 2 danske arbejdsmedicinere på projektarbejde i Tyrkiet.) 
LB mener, at det var mangel på ressourcer, at vi ikke har opbygget denne side af aktiviteter og 
tiltrukket flere folk til vores organisation. Den nye tilknytning til WHO udvider på ny vores 
horisont og giver os nye visioner for fremtiden.    
MS LB foreslår uddelegering af opgaver med opsplitning af ansvar for bestemte 
aktiviteter/projekter. Der er enighed om: 
Ansvar for projekter under ICOEPH: EJ 
Ansvar for konsulentopgaver: MS 
Ansvar for koordination med universiteter – Tematisk Arbejdsgruppe ved navn 
’Environmental and Occupational Health and Safety’ under Platform on Human Health.: EJ og 
Kurt R. er foreslået som enkeltpersoner, andre foreslår en mere kollektiv styring af denne 
aktivitet mellem Odense (EJ?), Kbh (Jane?), Århus (Vivi) , det er måske for tidligt at lægge os 
fast på en ansvarlig ledelse af denne aktivitet. Der kan fortsat komme flere nye medspillere på 
banen (KU-FS/miljø), SDU miljø, sundh’fremme). Indtil videre er det EJ, som tegner for 
ansvaret. 
EJ Forslag om at invitere alle parter til en workshop om dette emne. Vi har fået penge fra 
Danida (skal være brugt før 31.12.). FL står for at organisere workshoppen. 
Usikkert, om undervisningsaktiviteter hører ind under ICOEPH. Det drejer mest om en 
koordinationsopgave mellem de forskellige AMK og andre FS afdelinger. Vivi Undervisningen 
giver mulighed for at studerende kan lave projektopgaver, bl.a. bacheloropgaver, i ICOEPH 
relevante emner, EJ og FLhar allerede benyttet sig af denne mulighed. MS efterlyser, om der 
findes en samarbejdsaftale mellem ICOEPH og Dialogos, som anført i ansøgning til Plagbol3. 
Der findes an aftale fra PB2, som skal fornyes til PB3.  
FL kontrollere om denne aftale er i overensstemmelse med vedtægter. 
MS er det nødvendigt, at underudvalg under DASAM har en strategi / handlingsplan, som kan 
være forskellig fra ICOEPH’s? LB Nej , vi har strategi i hh. til ICOEPHs vedtægter. 
Flere deltagere vi har en hjemmeside ICOEPH.com, som begynder at fungere efter vore behov 
(referater, projekter mm.), og vi kan også bruge ARMONI. 
MS er vi synlige overfor DASAMS øvrige medlemmer? Svar fra alle: ja. Godt nok med én - to 
nyhedsbreve (EJ) og én formandsberetning om året, som kan lægges på hjemmesiden, evt. også 
udsendes via Bitten til alle medlemmer. 
LB og MS får opgaven til at gennemgå nuværende vedtægter og komme med forslag til revision 
i god tid inden næste GF.  
EJ nyt projektforslag under ICOEPH : Global health in fishing, ved Olaf Jensen som formand 
for en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Esbjerg. 
MS efterlyser en politisk markering fra ICOEPH i pesticidsager, hvor vi har erfaring og 
ekspertise: fx anvendelse af farlige sprøjtemidler i United Plantations (Mærsk – med tilskud fra 
Udviklingsfonden) uden overholdelse af FAOs vejledende retningslinier – også som en 
markering af, at vi holder øje med Cheminovas overholdelse af samme. Erik har adskillige 
gange udtalt sig til aviserne. 



EJ , andre det er problematisk, man skal svare omgående og være omhyggelig med, hvad man 
siger (for ikke at blive sagsøgt derefter). LB sidder i DASAMs taskforce for mediekontakt (?). 
Måske kan LB drøfte spørgsmålet med sin tf , alternativt kan vi oprette en tf under ICOEPH?    
 

4. Projekter. Ugandapesticidprojekt: Pesticide Health and Environment (PHE- Uganda)  
Kort redegørelse ved EJ om aktuel status. Der er ikke sket meget i landsbyerne, fordi bilen ikke 
har været klar. Det kniber lidt med at få rapporter til tiden. Foreløbigt er der ikke brugt ret 
mange penge og det ser ud til at ordningen med Tim som ”opsynsmand mm.” fungerer godt. 
Planer med praktik af danske studerende er på plads. EJ er i jan. I 3 uger i Uganda  for at følge 
med i baselineaktiviteter. Se i øvrigt ref. pesticidprojekter af 10.11. 

5. Bolivia Plagbol 3. 
Projektet er startet officielt primo okt med et halvdagsseminar, hvor EJ var tilstede. Flere 
oplysninger og planer se ref. pesticidprojekter af 10.11. 

6.  Evt. Ingenting. 
 

 
Næste møde? 

 
 
12.11.2010 
 
Martin Silberschmidt 

 


