
 
 
 
 
 

 
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 192 

 
Sted:  CEP, LIFE  
Tid:   Onsdag 24/4 - 2012 kl. 16.00 
Til Stede: Jørgen Kurtzhals, Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis,  
Afbud : Rune Stensvold, Lothar Wiese, Heidi Enemark Kim David Stig Thamsborg 
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Økonomi. 
3. Generalforsamlingen.  

a. Dagsorden 
b. Valg 
c. Praktisk arrangement 

4. Særlige aktiviteter til fremtidens DSP 
a. Kan vi gøre noget for at støtte erhvervsmuligheder for cand. Scient.'er i parasitologi 
og andre parasitologer i DK? 
b. Andre forslag? 

5. Hjemmesiden og anden kommunikation: nye initiativer? 
6. Eventuelt. 
 
Ad1: Godkendt. 
Ad2:   

• Regnskab for forårssymposiet fremsendt af Ming blev gennemgået og budget så ud til at balan-
cere (udgifter: 14.764,55), dog mangler en del indbetalinger fra CMP og penge fra PSU er på 
vej, hhv. Michael og Peter vil følge op. 

• Samlede regnskab for 2011. Vi mangler kontingent betaling. CMP har betalt 2.200 (8 normal og 
6 studenter) for 2011, Michael følger op. Peter har samlet kontingent for PSU, og disse penge 
er på vej.  

• Derudover skal der fremsendes rykkere til manglende betalere. Bestyrelsen henstiller til at Ming 
at sender rykkere til manglende betalere snarest (bortset fra CMP og PSU)  

 
Ad3: Generalforsamling 

a. Nye YSA retningslinjer samt indmeldelsesprocedurer blev diskuteret og det blev besluttet at 
udkast vil blive fremsendt til medlemmer og diskuteret på generalforsamlingen 
”The year in parasitology”; Kurt Buckman (har indvilget), Thor Theander (Jørgen retter 
henvendelse 

b. Valg af bestyrelsen: 
 Ikke på valg: Peter (2010), Heidi (2010), Tina (2011), Michael (2011), Lothar (2011) 

På valg; (bestyrelsen foreslår at der genvælges): Ming (kasserer, 2009), suppleanter: Stig, Rune 
og Kim 

 På valg; (bestyrelsen foreslår at der genvælges); Annette Olsen, Trine Staalsø (revisorer),  
 Maria Vang Johansen, Casper Hempel (suppleanter)  

c. Praktiske arrangement; Tina lovede at stå for indkøb etc. (tak!) 



 
4. Særlige aktiviteter. Formanden redegjorde fro de mange færdige parasitologer som kontakter 

ham angående arbejde; det blev kort drøftet om der kunne formidles en jobservice/jobopslag, 
men tiderne er hårde og konkurrencen stor. Andre medier såsom Linkin var en mulighed.   

 
5. Ingen ændringer 
6.  Eventuelt. 

• Forårsymposiet på LIFE den 23/3 blev diskuteret. Symposiet var en succes med god deltagelse 
og med rigtig mange abstracts. Frokosten var også god! 

• Der foreslås følgende ændringer til næste år: 
o Der opfordres til at påsætte portræt på posteren af den poster præsenterede person 
o Der opfordres til at der vedhæftes print af posters   
o Poster præsenterende person skal stå ved poster ved en af poster seancerne 
o Online registrering af deltagere, Peter udtænker en løsning  
o Layout til abstracts nytænkes, Michael kommer med forslag 

 

 

Referant: Michael Alifrangis 


