Referat af bestyrelsesmøde nr. 181 i DSP tirsdag 12. januar 2009.
Til stede: Jørgen Kurtzhals, Kim David, Annette Olsen, Peter Nejsum, Ming Chen og
Rune Stensvold (referent).
Afbud: Martin Krarup Nielsen (p.t. USA), Lasse Vestergaard (p.t. Vanuatu), Christian
Stenberg, (Stig Thamsborg).

1) Godkendelse af dagsorden og referater fra bestyrelsesmøde nr. 180. Der var ingen
kommentarer.
2) Valg af referent: Rune.
3) Økonomi: Vi har d.d. ca. 55.000 kr. på kontoen. Der mangler stadig en del
kontingent-indbetalinger.
4) Forårssymposium
a. Titel og keynote speakers: ”Global aspects of parasitology”. Man
diskuterede emner til mulige key note speakers. Det blev foreslået, at man
kunne have op til tre keynote speakers, der kunne få udleveret samme titel:
”Global health: Are parasitic diseases still hot?”, og så kunne der anlægges
forskellige vinkler på dette, så som ’global health’ (f.eks. Ib Bygbjerg),
’klima-forandringer’ (evt. Steve Lindsay, som dog angiveligt ikke har
publiceret noget på dette område siden 2000, - andre kandidater efterlyses)
og ’veterinær-medicin’ (kandidater efterlyses, er der nogen relevante
indenfor FAO?). En alternativ human mulighed kunne være Thomas
Kristensen, som foreslået af Annette).
b. Program og indkaldelse: Dato: 20. marts fra kl. 9-15 (evt. 15.30 afhængig
af antallet af keynotes). Martin udsender snarest mail med titel, dato og
sted (se nedenfor), samt deadline for abstract submission og abstract
skabelon. Kim adviserer tropemedicinerne og ’Globale Læger’, og Peter
adviserer de parasitologi-studerende ved LIFE. Der vil så senere blive
tilsendt medlemmerne et udspecificeret program inklusive navne på
keynotes.
c. Sted, forplejning, tilmelding, registrering, mv.: Abstract submission senest
23/2-09, og vi holder så bestyrelsesmøde på DBL 25/2-09 kl. 15. Pris: 150
kr (inkl. frokost; 50 kr. uden frokost). Annette og Peter tager sig af at
booke Abildgaard auditoriet, alternativt aud. 3-14 Thorvaldsensvej 40.
Hvis det går helt galt med bookning, kan vi undersøge mulighed for
afholdelse på SSI (Foredragssalen). Ming står for indkøb af øl og
sodavand, - der skal være til både frokost og til ’nachspiel’, og vi skal
have sufficiente rammer for nachspiel (dvs. plads nok). Der skal hyres to
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studerende til praktiske gøremål som sædvanligt. Frokost bestilles hos
Gimle (Annette og Peter).
Hjemmeside: Vi har fået domænenavne: www.parasitology.dk og
www.parasitologi.dk. Peter og Rune er i gang med at identificere behov og
hjemmesidens udseende. Man efterlyste et fasttømret layout, og der skal være
tæller på hjemmesiden. Man blev enig om, at afholde et bestyrelsesmøde efter
forårssymp., hvor Lars Hviid (webmaster på CMPs hjemmesiden) kunne blive
inviteret til at give et kursus i ’opdatering af simpel hjemmeside’. Dato for dette
møde fastsættes ved næste bestyrelsesmøde (se nedenfor). Der er en mulighed for
at kunne lægge siden ind under LIFE.
Meddelelser: Jørgen fortalte, at bl.a. Mexico ansøger om værtsskab for ICOPA
XIII og sandsynligvis får det, da de var tæt på at få tildelt ICOPA XII, men at det
ikke skal afholde os fra også at ansøge, så kan man evt. også søge gangen efter
med stor chance for at blive udnævnt som værtsland (evt. i samarbejde med andre
nordiske foreninger). Jørgen skal til møde med Wonderful Copenhagen i næste
uge. Man kunne samarbejde med International Congress Service og penge kunne
søges via FSS.
Generalforsamling: Dato: 14/5-09. Der skal stilles øl frem allerede under
foredraget. GF afholdes på CMP. Martin udsender separat mail i hvilken han 1)
informerer om dato, tidspunkt og sted, og 2) generelt opfordrer til, at
medlemmerne hjælper med at komme med oplysninger om f.eks møder, PhD
forsvar, kongresser, og andre spændende tiltag og aktiviteter, der så kan
kommunikeres ud løbende til andre medlemmer.
Eventuelt: Intet.
Dato for næste bestyrelsesmøde: 25/2-09.

Rune Stensvold, 13. januar 2009.

