
 
 
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 179 i DSP mandag 5. maj 2008. 
 
Til stede: Jørgen Kurtzhals, Annette Olsen, Kim David, Lasse Vestergaard og Rune 
Stensvold (referent). 
 
Afbud: Martin Krarup Nielsen (Stig Thamsborg, Allan Roepstorff). 
 
 

1) Godkendelse af referat. 
2) Evaluering af forårssymposium: Annette forelagde regnskab, hvor det sås, at der 

var to poster, som endnu kun var anslået (budget) og ikke betalt (flybillet Joe 
Urban og Hotel Jeff Bethony). Stig Thamsborg var kontakt til JU og kunne måske 
rykke for bilag? Annette afventer respons fra JB. Regnskabet for symposiet viste 
et underskud på knap 30.000 kr. Der var dog bred enighed om, at man i 
bestyrelsen tidligere har været enige om, at man kunne bruge nogle af selskabets 
midler på netop arrangementer som dette. Lasse Vestergaard fremførte, at man, 
når det samlede regnskab foreligger, vil vurdere hvor stor en del af andelen Dansk 
Selskab for Tropemedicin vil dække, men dette vil ligge angiveligt i 
størrelsesordenen 10.000 kr. Der var enighed om, at symposiet var af meget høj 
faglig kvalitet. Det blev fremført, at man måske skulle skære antallet af key note 
speakers ned til 2, og at man skulle sørge for, at symposiet ikke var for langvarigt, 
da det typisk finder sted på en fredag. Bredden i symposiet er vigtigt: Man kunne 
tænke sig tre ’kvalitets-niveauer’ med key notes, post docs og studerende. Dette 
vil sige, at man i fremtiden også skal opmuntre post docs til at holde indlæg. Det 
blev foreslået, at man burde overveje at holde et lignende ’større symposium’ 
hvert andet år; øvrige år kunne man så ’spare lidt’. 

3) Program for generalforsamlingen –  
a. Vedr. foredrag? Det blev foreslået, at man kunne lave et slags causeri 

under titlen ’The Year in Parasitology’. Her kunne man invitere erfarne 
parasitologer til at holde foredrag om noget, de netop nu betragter som 
’hot’. Annette Olsen vil kontakte Paul Erik Simonsen til at holde et indlæg 
om filariasis, da det vides, at han netop p.t. er i gang med at skrive et 
lærebogskapitel om dette. Alternativt vil man forsøge at arrangere et 
foredrag om Trichuris stimulation af patienter med IBD sygdomme, og 
Rune Stensvold vil kontakte Kåre Mølbak og Co. for at finde ud af, om 
dette kan lade sig gøre, dersom det første forslag glipper. 

b. Vedr. ordstyrer: Jørn Andreassen blev foreslået. 
c. Vedr. nye medlemmer: er vi for dårlige til at hverve nye medlemmer? 

Hvervnings-’kampagner’ blev kort drøftet. 



d. Vedr. udnævnelse af æresmedlem: Grethe Gomme, Rigshospitalet, blev 
foreslået (hun går sandsynligvis af om et par år). Ib Bygbjerg blev 
foreslået som kandidat til et senere år. 

e. Vedr. formandsberetning: Jørgen udfærdiger denne. 
f. Vedr. udvalg: Der vil af bestyrelsen (Jørgen Kurtzhals) fremstilles forslag 

om oprettelse af udvalg til belysning af den diagnostiske parasitologi i 
Danmark. 

g. Vedr. regnskab: Annette Olsen udfærdiger regnskab til fremlæggelse. 
h. Vedr. kontingent: Det blev vedtaget at holde kontingentet uændret (200 

kr.). 
i. Vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Maddox er på valg, og 

ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen fortolker vedtægterne derhen, at 
bestyrelsen består af en formand (veterinær, læge eller zoolog) samt 6 
bestyrelsesmedlemmer (2 fra hver gruppe) samt 3 suppleanter (én fra hver 
gruppe). Annette vil spørge Stig Thamsborg, om han vil stille op som fast 
medlem (veterinær). Der skal dertil findes en yderligere veterinær som 
suppleant (Stig Thamsborg er nuværende suppleant). Kim David 
accepterede indstilling til egentligt bestyrelsesmedlem. Der skal så findes 
en læge til suppleantpost. Annette vil spørge Peter Nejsum, om denne ville 
indvillige i at stille op som suppleant (zoolog).  

j. Vedr. revisorer: Disse er Erling Møller Petersen og Trine Staalsø (Maria 
Vang Johansen og Grethe Gomme er suppleant). 

4) Kontingent: Annette er i gang med kontingent indkrævning. Vedr. regnskab: se 
ovenfor. 

5) Opdatering af hjemmeside, som p.t. ikke fungerer. Rune Stensvold kontakter 
Maria Vang Johansen mhp. bedring af situation. Hvis Maria Vang Johansen gerne 
vil afhænde funktionen, påtager Rune Stensvold sig denne, dersom han kan 
modtage tilstrækkelig kvalificeret uddannelse i webmastering. Det blev endvidere 
fremført, at arkivfunktionen skulle opdateres og intensiveres, da der kun er 
sporadisk dokumentation fra f.eks. referater fra 1998 og fremefter. Det blev 
foreslået, at sekretær Martin Krarup Nielsen for 2008 samler referater fra 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt årlig medlemsliste, regnskaber, 
abstracts fra Forårssymposium og program fra Julemødet. Dette skal så bruges 
som udgangspunkt for indhentning af tilsvarende dokumenter fra tidligere år. 
Formanden gjorde gældende, at der således skulle oprettes en arkivmappe med 
slige dokumenter, som tilhørte selskabet. Det skulle også overvejes, hvilken type 
dokumenter der kunne lægges ud på hjemmesiden. 

6) Annette Olsen fremførte,at MSc uddannelsen i parasitologi fortsætter men i 
’revideret udgave’. SUND bliver inddraget som følge af krav fra dekanatet for at 
sikre tværfakultær undervisning. Der skal undervises i basal parasitologi, human 
parasitologi og veterinær parasitologi samt zoonoser. 

7) Der var ingen meddelelser. 
8) Ingen punkter under ’Eventuelt’ 
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