
 
 
 
 
 

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1

Sted:  KMA Rigshospitalet 
Tid:   Tirsdag d. 20. september 
Til Stede: Jørgen Kurtzhals, Chen Ming, 
Afbud : Michael Alifrangis, Rune Stensvold, Stig Thamsbor

Kim David 
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Konstituering. Aktuelt: Peter, næstformand, Ming Kasserer. Der mangler en sekretær.
3. Økonomi, Kort opdatering. 
4. Mødeplanlægning 2011-12 
a. Julemøde - detail planlægning, herunder dato, emne, foredragsholder mv. Alle bør forberede tanker. 
De, der ikke kommer, bør sende ideer frem 
b. Forårssymposium - forslag til tema og dato til drøftelse hos tropemedicine
dejligt, hvis du kan komme, omend du nu er suppleant, for at fortsætte den tætte dialog).
c. Generalforsamling - forslag til dato.
5. Hjemmesiden. Skal der ske noget nyt? Hvem vil (fortsætte) være webmaster 
opdatering regelmæssigt. (Selv om alle kan bidrage). Adgang til nye bestyrelsesmedlemmer til at 
poste på hjemmesiden. 
6. European Congress of Tropical Medicine 2013. 
7. Forslag fra medlemmerne på årets generalforsamling. Nogle nye initiativer i den 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad 1: Godkendt. 
 
Ad 2: Bestyrelsens konstituering: 

a. Næstformand: Peter Nejsum
b. Kasserer: Chen Ming indtil vi finder en afløser
c. Sekretær: Michael Alifrangis
d. Andre medlemmer: Jørgen kurtzhals (formand) Tina Alstrup Hansen, Lothar Wiese, 

Heidi Enemark. 
a. Suppleanter: Stig Thamsborg (dyrlæge), Rune Stensvold (biolog) og Kim David 

(læge) 
 
Ad 3: Saldo pt 32.000 kr. Kassen skrumper ind hvilket primært skyldes manglen
Der er nemlig rigtig mange som ikke har betalt deres kontigent for 2011! Det blev drøftet hvordan vi 
kunne forbedre kontigent betalingen 
Lars Hviid og Peter Nejsum – og så skulle de prøve at få lavet en samlet indbetaling for CMP og PSU 
– da samlet betaling er lettere for medlemmer og kasser. Øvrige medlemmer skal informeres endnu 
engang for at bevare deres medlemsskab.
 

 
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 190 

 
KMA Rigshospitalet  

20. september 2011 kl. 15.00 
Chen Ming, Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum

Rune Stensvold, Stig Thamsborg, Lothar Wiese, Heidi Enemark, 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Konstituering. Aktuelt: Peter, næstformand, Ming Kasserer. Der mangler en sekretær.

detail planlægning, herunder dato, emne, foredragsholder mv. Alle bør forberede tanker. 
De, der ikke kommer, bør sende ideer frem – også gerne om datoen og stedet.  

forslag til tema og dato til drøftelse hos tropemedicinerne. (Kim, det vil være 
dejligt, hvis du kan komme, omend du nu er suppleant, for at fortsætte den tætte dialog).

forslag til dato. 
5. Hjemmesiden. Skal der ske noget nyt? Hvem vil (fortsætte) være webmaster 

ng regelmæssigt. (Selv om alle kan bidrage). Adgang til nye bestyrelsesmedlemmer til at 

6. European Congress of Tropical Medicine 2013. Opdatering. 
7. Forslag fra medlemmerne på årets generalforsamling. Nogle nye initiativer i den 

 
Næstformand: Peter Nejsum 
Kasserer: Chen Ming indtil vi finder en afløser 
Sekretær: Michael Alifrangis 
Andre medlemmer: Jørgen kurtzhals (formand) Tina Alstrup Hansen, Lothar Wiese, 
Heidi Enemark.  

Stig Thamsborg (dyrlæge), Rune Stensvold (biolog) og Kim David 

Kassen skrumper ind hvilket primært skyldes manglen
rigtig mange som ikke har betalt deres kontigent for 2011! Det blev drøftet hvordan vi 

kunne forbedre kontigent betalingen – og aftalte at kasseren skulle sende oversigt over medlemmer til 
g så skulle de prøve at få lavet en samlet indbetaling for CMP og PSU 

da samlet betaling er lettere for medlemmer og kasser. Øvrige medlemmer skal informeres endnu 
engang for at bevare deres medlemsskab. 

Peter Nejsum 
Wiese, Heidi Enemark, 

2. Konstituering. Aktuelt: Peter, næstformand, Ming Kasserer. Der mangler en sekretær. 

detail planlægning, herunder dato, emne, foredragsholder mv. Alle bør forberede tanker. 
 

rne. (Kim, det vil være 
dejligt, hvis du kan komme, omend du nu er suppleant, for at fortsætte den tætte dialog). 

5. Hjemmesiden. Skal der ske noget nyt? Hvem vil (fortsætte) være webmaster - herunder sikre 
ng regelmæssigt. (Selv om alle kan bidrage). Adgang til nye bestyrelsesmedlemmer til at 

7. Forslag fra medlemmerne på årets generalforsamling. Nogle nye initiativer i den retning? 

Andre medlemmer: Jørgen kurtzhals (formand) Tina Alstrup Hansen, Lothar Wiese, 

Stig Thamsborg (dyrlæge), Rune Stensvold (biolog) og Kim David 

Kassen skrumper ind hvilket primært skyldes manglende kontigent betaling. 
rigtig mange som ikke har betalt deres kontigent for 2011! Det blev drøftet hvordan vi 

oversigt over medlemmer til 
g så skulle de prøve at få lavet en samlet indbetaling for CMP og PSU 

da samlet betaling er lettere for medlemmer og kasser. Øvrige medlemmer skal informeres endnu 



Ad 4: 
a. Julemødet bliver afholdt torsdag den 24/11 kl 19-21 på DBL. Tina står for bookning og indkøb 

af glögg og æbleskiver. Det blev besluttet at lave et tema under ”Human parasites in temparate 
climates” og lave det som en ”advents kalender” med 4 cases som fremlægges af Jørgen (eller 
anden) efterfulgt af mere faglig indlæg. Forslået emner er: 

a.  Babesia i mennesker/dyr – Ming spørger Jesper Monrad 
b.  Dientamøba/Blastocystis – Jørgen spørger Rune Stensvold 
c.  Diofilaria – Jørgen spørger Stig M. Thamsborg 
d.  Ascaris – Peter 

b.  Forårssymposium bliver afholdt 23/3 2012 på KU-LIFE. Peter har booket fest aud som vi har 
haft de tidligere år. Som tema snakkede vi om grundlæggende parasit biologi og snakkede om 
temaet ”The nature of parasitism” – alle bedes tænke videre.  

c. General forsamlingen bliver 24/5 kl 19-21 og vi vil prøve at være på DBL som sidste år. Tina 
booker. ”The year in Parasitology” – Kurt Buchmann og Anja T. R. Jensen har sagt ja. 

 
Ad 5: Hjemmesiden. Det blev besluttet at Rune og Peter primært har ansvaret for hjemmesiden – men 
aktiv deltagelse af øvrige bestyrrelses medlemmer. Det blev også påpejet at det var vigtigt at Rune og 
Peter aktivt opsøger informationer for at holde hjemmesiden opdateret. Bestyrrelsen skal også 
opdateres – tillige med deres profiler. 
 
Ad 6: Jørgen opdaterede kort omkring European Congress of Tropical Medicine 2013 som bliver 
afholdt september 2013 i Tivoli Kongrecenter eller Bellacenteret. Annonceringen vil finde sted i 
Barcelona. Annette Olsen, Pascal Magnussen, Kim David og Jørgen Kurtzhals sidder i 
arbejdsgruppen. Der skal findes en PCO. Det forventes at DSP skal stå for et parasitologisk spor og 
SBSP et alment parasitologisk spor. Jørgen vil være koordinator for DSP sporet, mens Tina vil 
koordinere med SBSP. 
 
Ad 7: Angående forslag omkring parasitologisk aktivitet i Jylland (eller uden for storkøbenhavn). Det 
er svært når parasitologien er samlet i København. Dog, i forbindelse med udarbejdelse af ”Human 
parasitologisk diagnostik” blev det drøftet om man kunne lave en workshop i Jylland – enten før -for 
at få indput til disse guidelines – eller efter – for at få dem implementeret. Jørgen arbejder videre med 
denne tanke. Noget tilsvarende kunne man måske gøre på det veterinære område – udarbejdelse af 
guidelines og afholdelse af parasitologisk workshop. Peter snakker med Jepser Monrad/Stig M. 
Thamsborg omkring dette. 
 
Ad 8: Intet til eventuelt. 
 

 

Referent: Peter Nejsum 


