Referat af bestyrelsesmøde nr. 183 i DSP tirsdag 14. april 2009, 13.30 (RH 7602).
Til stede: Jørgen Kurtzhals, Annette Olsen (referent), Peter Nejsum, Rune Stensvold,
Chen Ming
Afbud: Martin Krarup Nielsen og Kim David.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Godkendelse af dagsorden og referat
Hjemmesiden – incl. IT-person
ICOPA – nøjagtig slagplan
Generalforsamlingen (14. maj kl. 19)

Ad 1) Referat af bestyrelsesmødet nr. 181 er godkendt ved tidligere rundsendelse. Intet at
tilføje. Vi tilføjede et punkt 5) til dagsordenen, nemlig evaluering af forårssymposium.
Ad 2) Hjemmesiden: Peter viste os udkastet til en flot hjemmeside. Vi diskutererede
detaljer og arbejdsfordeling. Peter og Rune laver et udkast til hjemmesidedisposition, der
udsendes til bestyrelsen for feed-back. Dette er allerede sket. Filen er vedhæftet, og her er
så også markeret arbejdsfordelingen. Send gerne feed-back til både Peter og Rune så
hurtigt som muligt. Peter har i en separat mail sendt henvisning til hjemmesiden med
brugernavn og kode. Klik ind og se.
Ad 3) Det er for tidligt at tale ICOPA fordi Jørgen ikke har fået tilbagemeldinger fra de
nordiske partnere. Stig tager dog initiativet med til kongressen i Riga. Vi taler sammen
via mail.
Ad 4) Generalforsamling bliver holdt på DBL-LIFE. Rune har tilbudt at købe vand, øl,
(lidt vin), brød, ost og pølse. Vi regner med 20-25 personer. Jørgen spørger Thor og Stig
om at holde 20 minutters indlæg hver med ”The year in parasitology” for henholdsvis
human delen og veterinær delen. Det er tanken at de vælger ca. 3 artikler hver med de
absolutte højdepunkter for året (er det 2008 eller fra maj 2008 til maj 2009?).
Bestyrelsen består af:
Medlemmer:
Jørgen Kurtzhals (formand, valgt 2007)
Lasse Vestergaard (læge, valgt 2003)
Kim David (læge, valgt 2008)
Rune Stensvold (biolog, valgt 2005)
Annette Olsen (biolog, valgt 2004)
Martin Krarup Nielsen (dyrlæge, valgt 2007)

Christian Steenberg (dyrlæge, valgt 2008)
Suppleanter:
Peter Nejsum (biolog)
Stig Thamsborg (dyrlæge)
Chen Ming (læge)
Revisorer:
Erling Møller Petersen
Trine Staalsø
Suppleanter:
Maria Vang Johansen
Grete Gomme
Da Lasse ikke kan genvælges, skal der vælges en læge til bestyrelsen. Bestyrelsen
foreslår Cheng Ming, som accepterer at stille op. Vi skal finde en læge suppleant og
Jørgen spørger Lothar Wiese. Annette spørger Peter, Stig og revisorerne om de
genopstiller.
Martin laver liste over nye medlemmer og sender til Annette.
Ad 5) Vi var glade for de mange gode indlæg der var på årets symposium. Vi kørte igen i
år med underskud (ca. 15.000) selvom den eneste udenlandske key-note ikke kostede så
meget. Maden var dyr, så enten skal vi købe noget billigere mad eller også skal vi forhøje
prisen for deltagelse (eller begge dele).
Jørgen blev husket på YSA diplomer fra sidste år (sendes til Annette) og fra i år (sendes
til Kim til underskrift). DT&IH skylder DSP 2000 kr for den ene YSA.
Frederiksberg 15.4.09
Annette Olsen

