
 
 
 
 
 

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 191 
 

Sted:  CEP, LIFE  
Tid:   Onsdag 18/2 - 2011 kl. 14.30 
Til Stede: Jørgen Kurtzhals, Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis, Kim David 

Stig Thamsborg 
Afbud : Rune Stensvold, Lothar Wiese, Heidi Enemark  
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde 
2. Økonomi  
3. Forårssymposiet 
4. European Congress of Tropical Medicine and International Health - update 
5. Meddelelser 
6. Eventuelt 
 
Ad1: Godkendt. 
Ad2:  Kort opdatering fremsendt af Ming; Saldo (30.12.2011): 33.302,15 kr. Der er 33 medlemmer 

som har betalt kontingent i 2010 og 34 har betalt i 2011. Det blev vedtaget at kontingent for 
2010 eftergives, men at 2011 skal indkræves. Jørgen skriver udkast til Ming som rundsendes til 
manglende betalere. Peter vil endvidere undersøge muligheden for at der oprettes et CVBR 
nummer til foreningen således at elektroniske fakturaer kan benyttes.   

 
Ad3: Forårsymposiet 23/3 på LIFE.  

• Tema: “Double burden of disease – how parasites interact with each other, their host and 
the society” 

• Deltagerbetaling sættes op til 225.- (inkl. frokost)  
• Jørgen vil kontakte Maria Vang Jacobsen, Ib Bygbjerg eg evt. Birgitte Vennervald som mu-

lige keynote speakers.  
• Annoncering vil blive rundsendt til medlemmer i denne uge af Michael.  
• Frokost; nyt firma, nye priser. Peter og Tina tager sig af arrangementet  

Ad4: ECTMIH - update 
• Kongressen kommer til at foregå i Tivolis kongrescenter 10.-13. Sept 2012. 
• TMIH trykker abstract bog og hjemmesiden vil være på plads indenfor et par måneder 
• Der vil være 5 spor til ca. 1200 mennesker 
• Scandinavian-Baltic Society of Parasitology holder mode I forlængelse af kongressen 
• EVPC vil holde annual meeting sideløbende (1½ dag) 

 
Ad5: Intet 
Ad6: Intet til eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes sammen med bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Tropemedicin d. 
29. februar 2012 kl. 14.30 på Jørgen Kurtzhals kontor, RH afsnit 7602. Ved dette møde udvælges ab-
stracts til mundtlige præsentationer på forårssymposiet. 

Referant: Michael Alifrangis 


