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FORUM for anvendt geologi
- en ny klub under DGF

Redaktionen på GeologiskNyt har
hermed fornøjelsen af at præsentere
det første nyhedsbrev fra klubben:
“FORUM for Anvendt Geologi”,
som bl.a. søger at skabe et fagligt
forum for geologer ansat i det pri-
vate erhvervsliv og det offentlige.
Da klubbens formål på mange
punkter ligner bladet Geologisk-
Nyts, har vi fundet det rimeligt at
stille plads til rådighed for nyheds-
breve og andre indlæg. Vi håber, at
vore læsere deler denne opfattelse.
Desuden ser vi på GeologiskNyt
frem til et værdifuldt samarbejde
med den nye klub fremover. På
næste side bringer vi en omtale af
opstartsmødet i København.

NEWSLETTER 1/97

1. Introduktion
Du sidder her med den første udgave af det
newsletter, den nye klub under DGF sand-
synligvis kommer til at bruge som
informationsmedie mellem klubbens med-
lemmer. Det er udsendt til alle (dels pr. e-
mail dels med posten), der har tilkendegi-
vet deres interesse for den nye klub og er
“sat op” på DGF’s hjemmeside. Derudover
kommer der i den nærmeste tid korte ind-
slag om klubben i Geologisk Tidsskrift og
GeologiskNyt.

Personer, som har modtaget dette new-
letter pr. e-mail, men fremover ønsker det
med posten, skal kontakte Poul Henrik Due
på tlf. 20 22 25 61 (dag), alternativt tlf.
45 85 95 80 (aften).

2. Tilbagemeldinger
Vi i initiativgruppen har siden januar/fe-
bruar søgt personer med geologisk bag-
grund, som måtte have interesse for denne
nye klub. Dette er dels sket via DGF og
dels via Magisterforeningen. Vi har ialt
fået positive tilkendegivelser fra 62 perso-
ner geografisk fordelt med 3 fra Fyn, 19
fra Jylland og 40 fra Sjælland og Lolland-
Falster. Ansættelsesmæssigt fordeler perso-
nerne sig med:

– Amter og kommuner: 14
– Privat ansatte: 19
– Undervisning/forskning/

offentlige styrrelser: 19
– Arbejdsløse/andet/ikke oplyst: 10

Af disse 62 har 13 tilkendegivet, at de var
villige til at deltage i opstartsarbejdet for-
delt med 1 på Fyn, 2 i Jylland og 10 på
Sjælland og Lolland-Falster. Om opstart-
arbejdet: se senere.

Tilbagemeldingerne har været endog
meget positive, og der er kommet mange
forslag til, hvad klubben kunne beskæftige
sig med, hvordan medlemmerne bør orien-
teres og hvor klubbens medlemmer kunne
publicere. Her en opsummering af de mest
gennemgående forslag:

Klubbens formål:
– Uformelt fagligt netværk for “lidelses-

fæller”
– Kontakt mellem uddannelsesinstitutio-

ner og det private erhvervsliv
– Udveksling af dagligdags problemstil-

linger og erfaringer
– Møder med folk fra “omverdenen” (evt.

offentlige møder)
– At deltage i den offentlige debat om

aktuelle emner med geologisk indhold
– Skabe kontakt mellem arbejdsløse geo-

loger og potentielle arbejdsgivere
– At øge geologers profilering overfor så-

vel offentlige som private arbejdsgivere

Klubbens “tidsskrift”:
Klubben bør ikke have et selvstændigt tids-
skrift, men skal bruge et af de eksisterende,
geologiske tidsskrifter til at publicere i.
“GeologiskNyt” synes umiddelbart at være
det mest naturlige for klubbens artikler.

Klubbens “kontaktmedie”:
Klubben bør have et landsdækkende new-
sletter, hvor der informeres om alle klub-
bens aktiviteter. Endvidere er det fra de
fleste personers side foreslået at klubben af
praktiske årsager deles op i 3 afdelinger:

1. Jylland Nord;
2: Fyn og Jylland Syd; og
3: alt øst for Storebælt, men at der skal
være mindst et samlet møde om året. Med-
lemmerne skal naturligvis være velkom-
men til alle møder uanset hjemsted.

Der er generelt ikke stemning for en

egentlig bestyrelse, men for kontaktper-
soner i de forskellige afdelinger.

3. Klubbens navn
Vi efterlyser hermed forslag til et dæk-
kende navn for klubben. Initiativgruppen
har givet et forslag, men det sidste ord er
dermed langtfra sagt i den sag. Kom med
nogle forslag til en fra initiativgruppen el-
ler på et af opstartsmøderne.

4. Opstartsmøder
For at få gang i klubarbejdet er det vigtigt
snarest at bringe de personer, som har
overskud til og/eller interesse for at være
med i opstartarbejdet, sammen. I “Afdeling
Øst” blev et møde afholdt allerede den 15.
maj på Geologisk Institut, Øster Voldgade
10 i København.

På Fyn og i Jylland ser det imidlertid
lidt mere sparsomt ud med antallet af
“opstartspersoner”, hvorfor vi her må efter-
lyse interesserede personer. Der skal helst
afholdes et opstartsmøde før sommeren, for
at få gang i møderne til efteråret.

Som kontaktperson på Fyn har Søren
Nielsen, Cowi, meldt sig. Personer, som vil
være med til at give klubben et skub i den
rigtige retning på Fyn og i Jylland Syd, kan
henvende sig til Søren på tel.: 6614 05 11
(arb.), alternativt 6536 2058 (priv.) eller e-
mail hojgaard@post4.tele.dk.

Som kontaktperson i Jylland Nord har
Inga Sørensen, Horsens Ingeniørskole,
meldt sig. Inga har tlf. 7562 8811 og
e-mail: is@horsens.ih.dk

5. Næste newsletter
Så snart der ligger noget mere fast omkring
efterårsprogrammet, vil du modtage det
næste newsletter. Det bliver forhåbentligt
før sommerferien. I øvrigt håber vi i initia-
tivgruppen, at alle i klubben vil arbejde for
at få flere medlemmer, så vi kan få så
stærkt et fagligt forum som muligt.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen:

Poul Henrik Due, NPL-BYG A/S,
tlf. 38106633 eller 20222561 (mobil) eller
hjemme: 45859580; e-mail: phd@npl.dk
Jens Gregersen, Hedeselskabet,
tlf. 4630 0310, tlf. hjemme: 4242 3199.
Thomas Blume, Dansk Betonteknik A/S,
tlf. hjemme 4916 1606, e-mail:
blume@post3.tele.dk
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Den 15. maj blev der afholdt opstartsmøde
i den nye klub for interesserede øst for Sto-
rebælt. Ialt 12 personer kom til mødet,
hvoraf 8 er ansat i det private erhvervsliv,
2 er ansat ved offentlige myndigheder og 2
ved uddannelsesinstitutioner.

Det blev et meget positivt møde med
ivrig diskussion og mange gode indlæg. De
fremmødte blev enige om, at klubbens ho-
vedformål i første omgang må være:

– at skabe et fagligt netværk af geologer
udenfor forskningsmiljøet

– at fungere som en uformel diskussions-
klub

– at skabe kontakt mellem erhvervslivet og
forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Alle skal være velkomne til klubbens ar-
rangementer. Af mulige aktiviteter blev
nævnt arbejdsmøder, virksomhedsbesøg,
ekskursioner og høringer.

Der var fuld tilslutning til det foreslåede
navn: “DGF FORUM for Anvendt Geo-
logi” og der var enighed om, at bestående,
geologiske publikationer bør anvendes i
det omfang, klubbens medlemmer ønsker
at publicere. Endvidere bør klubben have

sit eget newsletter, som tilgår klubmedlem-
mer og desuden kan ses på DGF’s web-
side. Aktiviteter bør annonceres i klubbens
newsletter samt i Geologisk Tidsskrift og
GeologiskNyt.

Der var enighed om at klubben skal or-
ganiseres med en række kontaktpersoner
dels geografisk fordelt og dels fordelt på
fagområder. Informationer om aktiviteter
tilgår og udspredes fra en koordinerende
gruppe, som indtil videre består af de 3
initiativtagere til klubben. Denne gruppe er
ligeledes ansvarlig for klubbens newsletter.

Der fremkom mange forslag til emner
for arbejdsmøder og ekskursioner og føl-
gende blev fastlagt:

Ekskursion:
Tirsdag den 26/8-1997 kl. 17-21:
Hedeland – Geologi, topografi, landskabs-
retablering og indvindingsteknologi
v/Professor Erling Bondesen, RUC.
Mødested: Roskilde Station. Husk en
klemme og kaffe/te. Øl og vand kan købes.
Tilmelding til Poul Henrik Due tlf.: 2022
2561, alternativt Erling Bondesen tlf.:
4635 5958 eller DGF’s sekretariat senest
fredag den 15/8.

Møder 1997:
Torsdag d. 25/9-1997 kl.17:
Øresundsforbindelsen – set med en
geologs øjne. Forventede emner: Grund-
vandssænkning, geologi og geofysik, be-
ton. Program følger i august måned. Se
DGF’s hjemmeside eller newsletter fra
klubben eller kontakt en af initiativtagerne.

Primo november: Udvalgte aktuelle em-
ner indenfor jord- og grundvands-
forurening. Dato og program følger.

Der blev endvidere foreslået følgende, mu-
lige emner for møder i 1998:
– Vilkår for fremtidig råstofindvinding

i Danmark
– Vandplan Sjælland
– Pesticider i grundvandet – hvad gør vi?

Med håb om, at klubben må starte ligeså
positivt på den anden side af Storebælt.

Poul Henrik Due

Opstartsmøde afholdt i “Østkredsen”


