
 
 
 
 
 
 

 
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 184 

 
Sted:  Rigshospitalet, Afd. f. Klinisk Mikrobiologi, Tagensvej 20, Opg. 76-02 
Tid:   Torsdag d. 3. september 2009 kl. 15.00 
Til Stede: Jørgen Kurtzhals, Kim David, Annette Olsen, Peter Nejsum, Chen Ming, Martin Krarup 

Nielsen (ref.) 
Afbud : Rune Stensvold, Stig Thamsborg, Christian Stenberg, Lothar Wiese 
 
Dagsorden  
1. Godkendelse af dagsordenen og referat 183 
2. Konstituering 
3. Økonomi 
4. afklaring af vores ICOPA-kandidatur 
5. Mødeplanlægning 
a) Julemøde 
b) Forårssymposium 
c) Andre aktiviteter 
3. Hjemmesiden – status, planer of opdatering. Hvordan holdes den ved lige af alle? 
4. Eventuelt 
 
Ad 1: Godkendt 
Ad 2:  
Rune Stensvold udtræder efter lang og tro tjeneste pga et længerevarende udlandsophold. Vi takker 
for indsatsen. Rune har lovet fortsat at hjælpe med hjemmesiden.  
Peter Nejsum (biolog) indtræder hermed som fuldt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerede sig 
herefter som følger: 
 
Formand:   Jørgen Kurtzhals 
Næstformand:  Peter Nejsum 
Kasserer:  Annette Olsen 
Sekretær:  Martin Krarup Nielsen 
Medlem:  Chen Ming 
Medlem:   Kim David 
Medlem:  Christian Stenberg 
 
Ad 3:  
Selskabets egenbeholdning er på 33.000,- før der er indkrævet kontingent. Det anslås at kontingenter 
vil anddrage ca 15.000,-.  
 
Ad 4:  
ICOPA-kandidaturet har været diskuteret frem og tilbage i løbet af året. Jørgen har fået positive tilba-
gemeldinger fra især Norge og Sverige. Der mangler dog stadig et respons fra Baltic Society of Para-
sitology. Mexico kandiderer muligvis også, men vil stå svagt som følge af sikkerhedssituationen i 
landet. Frankrig kandiderer muligvis, men har haft værtsskabet før. I den sammenhæng vurderes vores 
muligheder realistiske i 2014.  



Bestyrelsen bakkede op om kandidaturet. Næste opgave bliver at udarbejde den skriftlige dokumenta-
tion og besvare en række spørgsmål, som stilles i oplægget fra WFP. Jørgen Kurtzhals leder en skri-
vearbejdsgruppe, som herudover består af Annette Olsen, Kim David og Martin Krarup Nielsen. 
 
Næste skridt bliver at bemande og udstyre en udstillingsstand ved ICOPA 2010 i Australien. 
 
Ad 5:  

a) Julemødet afholdes i år den 19/11-09. Alternativt den 26/9. Martin undersøger om det er muligt 
at arrangere en aften i zoo med særlig vægt på parasitter og tropemedicin. 

b)  Forårssymposiet afholdes den 19/3-10. Årets tema bliver ”Parasites and evolution”. Lars Hviid 
inviteres med til næste bestyrelsesmøde med henblik på planlægning. En række potentielle 
key-note speakere blev løseligt drøftet; Randalph Nesse, Andrew Reed, Jacobus Boomsma, 

Eric Morgan. Kim er tovholder og sender e-mails ud om dette. 
c)  Selskabets udvalg til bedring af parasitologisk diagnostik i Danmark skal sammensættes. En 

række potentielle udvalgsmedlemmer blev foreslået: Ming Chen, Kim David, Jørgen Kurtz-
hals, Jesper Monrad, Heidi Enemark, Eskild Petersen, Jørgen Prag, Henrik Vedel, Lasse Ve-
stergaard. Jørgen skriver ud og indkalder i november. 
Generalforsamlingen afholdes den 20/5-10. 

 
Ad 6: 
 
Peter udarbejder en brugermanual til opdatering af hjemmesiden. Alle bestyrelsesmedlemmer kan 
lægge nyheder ud, men skal advisere den øvrige bestyrelse herom. Større ændringer i indhold, under-
sider etc skal foretages af webmaster. Sekretæren vil selv lægge nyheder og referater ud. Med tiden 
vil RSS-feed kunne fungere som nyhedsmail til medlemmerne.  
Slogan er endnu ikke vedtaget og bør endeligt besluttes ved næste generalforsamling. 
 
Ad 7: 
Martin kontakter potentielle medlemsemner på CEP.  
Næste møde: 4/11-09 kl 15.00 på DBL. 
  
 

Martin Krarup Nielsen, Ref.   4/9, 2009 


