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Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Forårssymposium 2011
a. Programgennemgang
b. Praktisk Planlægning
c. Abstracts – udvælgelse til oral og poster præsentation
3. Økonomi
4. Planlægning af generalforsamling
a. Hvor
b. The year in parasitology
c. Hvem står for det praktiske
5. Orientering om Tropemedicinsk selskabs invitation til European Congress in Tropical Medicine
and International Health 2013
6. Eventuelt
Ad 1: Godkendt. Det blev bemærket, at Peter Nejsum var til stede, mens Heidi Enemark var
fraværende.
Ad 2: Den oprindelig planlagte paneldiskussion kan ikke gennemføres, da Pascal Magnussen ikke kan
deltage. Efter en del drøftelser blev vi enige om at forsøge at få Peter Aaby og Thor Theander til at
lægge op til en debat om ’Malaria vaccines – worries and expectations’, hvor Peter Aaby skal
præsentere worries (især uspecifikke vaccineeffekter), og Thor Theander skal præsentere
expectations. Jørgen kontakter begge. Plan B er en debat mellem Thor eller Lars Hviid kontra
Flemming Konradsen eller Ib Bygbjerg om ’Malaria vaccines or socio-economic development –
which way to go’. Jørgen orienterer Michael Alifrangis, hvis plan A lykkes, hvorefter Michael vil
forsøge plan B. Som plan C er muligheden simpelthen at slutte tidligere og have mere tid til det
sociale fællesskab. Programmet vil i øvrigt lægge sig tæt op af sidste års program, dvs.
Det praktiske arrangement bliver stort set som tidligere år, dog bliver det på Thorvaldsensvej. Peter
vil bestille menu på Gimle (måske lidt modificeret fra sidste år, men stadig med hensyn til muslimer).
Han vil desuden bestille frugt, kage og kaffe til formiddag og eftermiddag og afklare prisen for
levering. Alternativt må vi selv afhente. Peter har bestilt poster boards, og han vil også hyre to
studentermedhjælpere. Disse skal også indkøbe vand samt øl/vand og chips til den efterfølgende
sociale samling på DCEP. Ming og Martin vil sørge for at koordinere deltagerlister og betaling og
orientere Peter om det nødvendige antal kuverter til frokost mv. YSA-komiteen vil bestå af Michael
Alifrangis, Maria Vang Johansen (JK har spurgt) og Jesper Kærgaard.

Vi gennemgik de indkomne 23 abstracts (foruden key note) og udvalgte 11 til mundtlig præsentation.
(Der var modtaget et abstract efter deadline fra Nafi , hvorimod Lasse Maretty, som havde meldt et
late breaker abstract, ikke var i stand til at deltage alligevel). Fordelingen af abstracts fremgår af
vedhæftede program. Martin bedes sikre, at alt er korrekt i programmet og afvente besked vedr.
paneldiskussionen, før dette program udsendes (med titler og navne og bedre lay out). Programmet
kommer til at fokusere på lægemidler om formiddagen og på vacciner om eftermiddagen.
Forebyggelsen bliver også dækket med 2 præsentationer om vandsikkerhed sidst på formiddagen.
Ikke omtalte abstracts vælges til poster. Martin bedes udsende besked til alle om, hvorvidt de skal
holde mundtlig præsentation eller lave en poster. Især det sidste kan kræve lidt tid, så det vil være
godt med svar så hurtigt som muligt.
Ad 3: Ming var blevet sat ind i regnskabet af Annette Olsen. Der er begyndt at komme indbetalinger
til forårssymposiet, men ikke mange. Ming har skrevet rundt og mindet om restancer for 2010.
Kassebeholdning 33.338. Ming vil medbring kr 2000 til Young Scientist Award til forårssymposium
(DSTMIH vil medbringe den anden pris).
Ad 4:
Den foreslåede dato, 26. maj, kolliderer med en ascaris workshop. Vi enedes derfor om undtagelsesvis
at holde møde en onsdag, nemlig 18. maj kl. 19-21.
Birgitte Vennervald er som nyudnævnt professor oplagt til en del af The year in parasitology. Til at
repræsentere protozooer vil vi spørge Anja Jensen fra CMP, som ganske vist ikke er professor, men i
samme division. (Jørgen har spurgt).
Jørn Andreasen bliver af Jørgen spurgt om at være ordstyrer ved den efterfølgende generalforsamling.
Der bliver muligvis brug for et bestyrelsesmøde til at forberede programmet – incl. kandidater til
diverse valg – men vi må afgøre dette via mail.
Vedr. det praktiske vil vi holde fast på DBL kaffestuen (Jørgen har spurgt Birgitte Vennervald). Peter
Nejsum og Michael Alifrangis vil – bistået af andre – købe ind til øl, vand og en let servering om
eftermiddagen før mødet og derefter gøre klar til arrangementet.
Ad 5:
Kim David orienterede om, at DSTM&IH er blevet opfordret til at afholde European Congress on
Tropical Medicine and International Health i 2013 – efter at Belgien og England, som havde været i
spil, har trukket sig. Det afgøres af bestyrelsen for Federation of European Societies of Tropical
Medicine and International Health (FESTMIH) og skal altså ikke til afstemning. DSTM&IH er gået
positivt ind i at undersøge kongresfaciliteter (Bellacenter, Tivoli kongrescenter) omkring september
2013 samt andre forhold, der skal på plads, før man kan sige endeligt ja. På baggrund af DSP’s store
forarbejde i forbindelse med ICOPA buddet og fordi DSP (JK og Annette Olsen) har sagt ja til at gå
ind i arbejdet, er man meget positive. Der er også stor opbakning i School of Global Health og
Bandim projektet. Sagen bliver formentlig afklaret i marts, således at DSP på generalforsamlingen
kan beslutte, om vi formelt vil bakke op, og invitationen kan bringes på dette års kongres i Barcelona
3-6.10.
Ad 6:
Peter Nejsum mindede om visioner, omtalt ved sidste bestyrelsesmøde, herunder sidste referats punkt
5A. Dette skal ikke glemmes.
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