Referat af Bestyrelsesmøde nr. 178
Sted:
Tid:
Til Stede:
Afbud:

Rigshospitalet, Afd. f. Klinisk Mikrobiologi, Tagensvej 20, Opg. 76-02
Torsdag d. 20. december 2007 kl. 15.00
Jørgen Kurtzhals, Martin Krarup Nielsen, Kim David, Annette Olsen, Charlotte Maddox-Hyttel (ref.)
Allan Roepstorff, Lasse Vestergaard, Rune Stensvold, Stig Thamsborg

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen og referat 177
2. Forårssymposium
3. Generalforsamling
4. Eventuelt
Ad 1: Godkendt
Ad 2:
Dato: 28. marts 2008
Sted: KU-LIFE –Martin vil undersøge muligheder og reservere lokale (gerne auditorium 1-01 som de
seneste år, ellers i f.eks. 3-14
Mad m.v.: Vi gentager successen fra sidste år – Martin vil kontakte kantine mhp kaffe/the/kage/
øl/vand og vil også formidle kontakt til 2 studerende der (for hver 500 kr.) kan være behjælpelige med
opstilling/afrydning osv.
Emne: Vacciner og immunomodulation
Mulige foredragsholdere (jf. referat af møde 177):
*Professor Dave Elliot (STIG: vil du kontakte?)
*Dr. Joe Urban(STIG: vil du kontakte?)
Professor Maria Yazdanbakhsh (ANNETTE vil kontakte)
Professor Peter Hotez, (ANNETTE vil kontakte)
Professor David Arnot, (JØRGEN vil kontakte)
NB: Alle foredragsholdere spørges – DOG: Stig – Vil du spørge først den ene (*) og dernæst (ved negativt svar) den anden – Joe og David er vist noget overlappende i hvad de vil fortælle.
I bedste fald har vi så 4 inviterede foredragsholdere, ellers færre.
Udover disse emner opfordres alle til at bidrage!
Der opfordres til at indsende abstracts i forbindelse med Young Scientist Award
Budget: Annette laver et budget oplæg som kan sendes til DSTMH’s bestyrelse
Pris: 150 kr med mad; 50 kr uden mad – betales ved indgang, eller i forb. med tilmelding.!!
Invitation sendes ud til medlemmerne i starten af januar.
Deadlines: Abstracts: Fredag d. 29. februar
Tilmelding: Senest fredag d. 7. marts
Svar vedr. præsentationsform: Fredag d. 14.. marts

NB: Diskussion fælles med DSTMH!!! af indsendte abstracts/fastlæggelse af program: I uge 11:
Mandag d. 10. marts eller Torsdag d. 13. marts.
3. Generalforsamlingen: Dato blev foreslået at være Torsdag d. 15. maj 2008
Emne: Diskussion af parasitologiens rolle i DK Ad 4:
I forbindelse med længerevarende udlandsrejse for Charlotte (rejser 20/3-29/5), og udtræden af bestyrelsen v. næste generalforsamling (C. har været med siden 2002) er det hensigtsmæssigt at sekretærfunktionen nu overgår til en anden i bestyrelsen. Martin erklærede sig villig til at påtage sig jobbet og
overdragelse af information m.v. blev aftalt til primo januar. Det vil således blive Martin, der udsender ’Call’ for Forårssymposiet og bliver kontaktperson for tilmeldinger m.v.
Charlotte Maddox-Hyttel, Ref. 20/12, 2007

