
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 182 i DSP onsdag 25. februar 2009. 
 
Til stede: Jørgen Kurtzhals referent, Kim David, Annette Olsen, Peter Nejsum 
 
Afbud: Martin Krarup Nielsen, Chen Ming, Christian Stenberg, Stig Thamsborg, Ming 
Chen, Rune Stensvold. 
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat bestyrelsesmøde nr. 180. Dagsorden var ikke 
rundsendt men drejede sig hovedsagelig om forårssymposium 2009, hjemmesiden 
og ICOPA 2014. 

2) Forårssymposium: 
a. Praktiske forhold:  

i. Peter bestiller platte hos Gimle samt morgenkaffe og wienerbrød 
og eftermiddagskaffe med frugt. Øl og snacks til efter mødet 
bestilles separat, også gerne nogle rammer med vand på flaske til 
at nappe i pauserne. Studentermedhjælperne bliver bedt om at købe 
dette. Peter skaffer studentermedhjælpere, øl mv og står for 
teknikken.  

ii. Annette finder egnet lokale til afterparty – helst tæt ved auditoriet 
men ellers på CEP. Annette skaffer klister til postere, navneskilte 
mv. og printer abstracthæfte + deltagerliste.  

iii.  Martin sætter vedhæftede program ind i det sædvanlige format og 
mailer det til bestyrelserne (Kim sender videre til DSTMIH). 
Herefter kan det anvendes til trykning af Annette og rundsendes 
elektronisk til medlemmer. 

b. Program: Se vedlagte. 
c. Chairpersons m.fl. 

i. Velkomst: Kim 
ii. Session 1: Ikke besluttet 
iii.  Session 2: - 
iv. Session 3: - 
v. Afslutning: Jørgen 

d. Abstract udvælgelse: Se vedlagte program. Hovedkriteriet for mundtlig 
præsentation var, om abstractet passede ind i temaet ’Global aspects of 
parasitology’. Dog var et par oplagte abstracts ikke udvalgt til mundtlig 
præsentation, fordi indsenderen havde udbedt sig en poster.  

e. Komite til YSA-bedømmelse: Ikke afklaret. Annette sikrer, at der er 
diplomer og penge til YSA modtagerne. 

3) Hjemmesiden:  
a. Platformen skal sikre, at hjemmesiden bliver interaktiv og alle med 

password kan lave opdateringer. 



b. Forud for næste møde (helst i løbet af næste uge) bedes alle sende Peter og 
Rune eksempler på 3 velfungerende hjemmesider (om hvad som helst), 
som kan bruges som skabelon for vores side. Peter og Rune vil derefter – 
sammen med en IT-kyndig gøre et udkast klar til næste bestyrelsesmøde, 
hvor vi alle vil blive sat ind i, hvordan vi kan lægge indhold ind på siden. 

4) ICOPA: Blev ganske kort omtalt for DSTIMH-bestyrelsen, som gerne vil bakke 
op bag ideen, men ikke påtage sig en væsentlig rolle. Vi afsætter god tid til dette i 
sidste time af næste bestyrelsesmøde, hvortil DSTIMH-bestyrelsen inviteres (kun 
til dette punkt). 

5) Næste bestyrelsesmøde:  
a. Mødetid og sted: 14.4. kl. 13.30 på RH 7602. 
b. Dagsorden 

i. Hjemmesiden – incl. IT-person 
ii. ICOPA – nøjagtig slagplan 
iii.  Generalforsamlingen (14. maj kl. 19) 

 
Gentofte 25.2.09 
 
 
 
Jørgen Kurtzhals 


