Referat af bestyrelsesmøde nr. 180 i DSP onsdag 24. september 2008.
Til stede: Jørgen Kurtzhals, Kim David, Lasse Vestergaard og Rune Stensvold (referent).
Afbud: Martin Krarup Nielsen, Annette Olsen, Christian Stenberg (Stig Thamsborg,
Ming Chen og Peter Nejsum).

1) Godkendelse af dagsorden og referater fra generalforsamlingen og
bestyrelsesmøde nr. 179. Der var ingen kommentarer.
2) Bestyrelsens konstituering:
a. Næstformand: Rune Stensvold
b. Kasserer: Annette Olsen
c. Sekretær: Martin Krarup Nielsen
d. Andre medlemmer: Kim David, Lasse Vestergaard og Christian Stenberg.
e. Suppleanter: Stig Thamsborg, Peter Nejsum, Ming Chen)
3) Økonomi: Vi har d.d. 55.645,16 kr. på kontoen. Der er just opkrævet kontingent
for 2008 og ca. halvdelen har betalt og beløbet altså med i saldoen. Hvis alle
betaler bliver der så yderligere 8.000 kr. i kassen. Kassereren har angiveligt været
”hård” ved denne udsendelse. Der er medlemmer, som på trods af utallige rykkere
og tilbud om at melde sig ud, ikke har givet lyd fra sig og ikke har betalt i fire-fem
år. Kassereren kan heller ikke mindes, at hun har set dem til møderne. Derfor er
disse personer strøget af medlemslisten, fordi det skønnes, at man ikke kan bruge
mere tid på dem. Desuden er der i samme omgang røget nogle af DBLs
studerende, som er taget hjem til deres respektive lande. Selskabet er derfor nu
reduceret til 85 medlemmer, forhåbentlig alle aktive og betalende.
Ved sidste generalforsamlingen blev det besluttet at fastholde kontingentet på 200
kr. årligt, dog kan studerende (prægraduate) nøjes med halv pris. Det har
imidlertid været svært for kassereren at se, hvem der er studerende og specielt
hvornår de holder op med at være det. Der er blevet sendt reduceret opkrævning
til de personer, som formodes at være studerende. Bestyrelsen besluttede, at det
måtte være en tillidssag, om medlemmerne oplyser, om de er studerende eller ej.
Hængere: afklaring af økonomi vedr. seneste forårssymposium. Det blev i øvrigt
diskuteret, om man skulle have en studerende til at tage sig af forefaldende
sekretær-arbejde så som f.eks. mødekoordination.
4) DSP organisation:
a. Hjemmesiden: Status quo, hjemmesiden er under rekonstruktion. Maria
Vang Johansen har forsøgt at få den op på LIFE’s server, men dette har
lange udsigter. Efter generalforsamlingen forhørte Rune Stensvold sig om
muligheden for at få den ind under en SSI server, men også dette virkede

ørkesløst og mere eller mindre uladesiggøreligt. Det blev nu besluttet, at vi
kontakter personer med erfaring indenfor området og lader os inspirere af
disse. Det blev besluttet at købe sig til hjælp til at sætte siden op i en let
modificerbar udgave, sådan så at siden blev rimelig nem at håndtere, og
man mente, at man måtte kunne afse 5.000-8.000 som engangsbeløb for at
få siden til at køre igen. Målet er nu at have en plan for hjemmesiden
inden næste bestyrelsesmøde, og at hjemmesiden er ’oppe’ inden
forårssymposiet.
b. Opdatering vedr. arkivet: Udsat til næste gang.
5) Julemøde: Mulig dato: Torsdag den 4. december. Sted: CEP/LIFE. Muligt emne:
Immunmodulerende behandling af IBD vha Trichuris suis. Rune Stensvold tager
kontakt til Allan Roepstorff for at høre, om denne ville være interesseret i at holde
et oplæg, evt. sammen med Mads Melbye.
6) Forårssymposium: Mulig dato: Fredag den 20. marts. Sted: Abildgaard
auditoriet/LIFE. Mulig titel: ’Parasites and Global Health’, under alle
omstændigheder måske nok noget med fattigdom, sundhed og parasitter. Mulig
keynote: Dr. Savioli. Lasse Vestergaard tager kontakt til Maria Vang Johansen
mhp at finde ud af, hvilke fordele, ulemper og muligheder der ligger i, at afholde
mødet i den uge, hvor Københavns Universitet gennemfører en uges promotion af
Global Health (16.-20. marts).
7) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. humanparasitologisk diagnostik – medlemmer
og komissorium: Jørgen Kurtzhals orienterede om, at han havde været i dialog
med Kristian Schønning og Helle Krogh Johansen mhp en drøftelse om
muligheden for at gøre parasitologi til et fagområde under klinisk mikrobiologi.
DSKM er interesserede i et arbejdsudvalg i DSP til at analysere den nuværende
situation og finde ud af, hvor der er plads til forbedring; dog er der for
nærværende ikke tale om noget komissorium desangående. Jørgen Kurtzhals vil
indkalde til et møde inden nytår, og følgende personer nævntes som mulige,
relevante mødedeltagere: Jørgen Kurtzhals, Jørgen Prag, Eskild Petersen, Alice
Friis-Møller, Søren Thybo, Bente Gahrn Hansen, Kim David, Lasse Vestergaard,
Henrik Vedel Nielsen og Rune Stensvold.
8) Afholdelse af ICOPA 2014 i København: Det besluttedes at man meget hurtigt
ville og burde kunne afgøre, hvorvidt vi i DSP evt. kunne være med til at løfte
denne opgave. De fleste af de tilstedeværende forholdt sig skeptiske til tanken,
primært pga DSPs forholdsvis beskedne ’platform’, men der var støtte til at
invitere, hvis formanden kunne finde den fornødne opbakning. Formanden
vurderer hurtigst muligt, om han kan finde den fornødne opbakning.
9) Der var ingen meddelelser.
10) Eventuelt: Jørgen Kurtzhals: ”Hvor er parasitologerne???” Man snakkede om,
hvad der mon ’bliver af’ de parasitologer, der løbende bliver uddannet, og hvad
disse evt. kunne ønske sig af DSP.
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