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DBL
Torsdag d. 4. november 2009 kl. 15.00
Jørgen Kurtzhals, Kim David, Annette Olsen – samt Jens Byskov for DSTM&IH
Rune Stensvold, Stig Thamsborg, Christian Stenberg, Lothar Wiese, Chen Ming, Peter
Nejsum, Martin Krarup Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. ICOPA
4. Forårssymposium
5. Julemødet
6. Skal der holdes zoo-dag i foråret
7. Eventuelt
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Annette er begyndt at indkassere årets kontingent. Der er brugt kr. 5.000 til hjemmesiden, så
der er en kassebeholdning på ca. kr. 34.000. Der resterer nogle kontingentindbetalinger.
Ad 3: Vi har nu udarbejdet et brief, som er lagt på DSP hjemmesiden. Der er gode kontakter til Royal
Society of Tropical Medicine and Hygiene, de hollandske, polske, cubanske selskaber. Martin er ved
at etablere kontakter i USA. Jørgen vil kontakte Martin med en slagplan for yderligere kontakter og
opdatering af selskabskontakter forud for næste møde i Wonderful Copenhagen d. 16.11.
Ad 4: Jacob Koella har sagt ja til at være keynote speaker. Det uddelegeres til arbejdsgruppen at finde
den anden keynote speaker. Martin og/eller Peter bedes booke aud 1 på LIFE samt et øl- og posterlokale og også bestille plads hos Gimle til frokost. Datoen er d. 19.3.10. Vi sætter abstract deadline til
8.2. og næste fælles bestyrelsesmøde 11.2.2010 med udvælgelse af abstracts. For at undgå underskud
hæves deltagergebyret til kr. 200 med frokost, uændret kr. 50 uden. DSTMH vil betale den en foredragsholder samt det ene YSA.
Ad 5: Mødet foregår på DBL, Peter og Annette står for servering. Martin bedes rykke foredragsholderen for en præcis titel, som Kim David hurtigst muligt har brug for mhp annoncering til DSTMIH.
Ad 6: Udskydes.
Ad 7: Hvis man opdager oplysninger på hjemmesiden, som er forældede, kan man slette det og lige
sende en mail til Peter om, at det er gjort. Vi foreslår at vi under møder har et arkiv over afholdte møder, som så skal være separat fra aktuelle møder.
Formanden holder en lille reception på CMP 26. marts 2010 i anledning af en rund fødselsdag. Bestyrelsen vil blive inviteret.
Jørgen Kurtzhals, Ref. 4/11, 2009

