Referat af Bestyrelsesmøde nr. 193
Sted:
Tid:
Til Stede:
Afbud:

7602, RH
Onsdag 19/9 - 2012 kl. 15.00
Jørgen Kurtzhals, Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis,
Rune Stensvold, Lothar Wiese, Heidi Enemark Kim David og Stig Thamsborg

Dagsorden:
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering.
a. Aktuelt: Peter, næstformand, Ming Kasserer, Michael sekretær.
b. Fremtidige bestyrelsesmedlemmer og formand
3. Økonomi.
4. Mødeplanlægning 2012-13
a. Workshop om human parasitologisk diagnostik i Danmark d. 5.11.
b. Julemøde
c. Forårssymposium - forslag til tema, keynote speakers og dato.
d. Generalforsamling - forslag til dato.
5. European Congress of Tropical Medicine 2013. Opdatering.
6. Eventuelt.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ad1: Godkendt.
Ad2a: Ming ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Tina Alstrup Hansen blev valgt med applaus. Peter
Nejsum og Michael Alifrangis blev genvalgt som hhv. næstformand og sekretær.
Ad2b:Flere kandidater til næste års formands- og bestyrelsesvalg blev drøftet. Jørgen vil følge op med at
spørge især læger om deres interesse i at stille op. Alle bedes have nye bestyrelsesmedlemmer i tankerne. Bestyrelsen udgør p.t.:
Jørgen, Formand (2009), Peter (2010), Heidi (2010), Tina (2011), Michael (2011), Lothar (2011),
Ming (2012).
Suppleanter: Stig, Rune og Kim, Revisorer: Annette Olsen og Trine Staalsø,
Maria Vang Johansen, Casper Hempel (suppleanter)
Ad3: Tina rundsender udkast til bestyrelsen med opkrævning af gruppemedlemskab (CMP, SSI, Science,
PSU). Manglende betaling fra enkelt medlemmer vil herefter bliver identificeret og rykker vil blive
sendt ud. Rykker vil blive udsendt med jævne mellemrum for at øge antallet af betalende medlemmer.
Nyeste medlemsliste (Ming har den) vil blive opdateret, og originalfilen vil blive anbragt på en
password beskyttet del af hjemmesiden , som kun bestyrelsen kan tilgå. Peter demonstrerede hurtigt, hvordan filerne kunne lægges ind via vores almindelige login.
Ad4a:Workshop om human parasitologisk diagnostik i Danmark. 5/11-2012. Invitation vil blive
rundsendt (er sendt den 25/9 til medlemmer). Bestyrelsen havde tidligere via e-mail accepteret at
støtte denne workshop med 1/3 af udgifter til mødeafholdelsen. De andre 2/3 kommer fra hhv.
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for Infektionsmedicin.
Der er tale om en heldagsworkshop, hvor kliniske mikrobiologer, infektionsmedicinere, pædiatere, parasitologer og andre, som er engageret i parasitologisk diagnostik, skal drøfte status og udviklingspotentialer for diagnostik af humane parasitinfektioner. Tom van Gool fra Amsterdam vil være facilitator på mødet.

Ad4b:Julemøde; kl 19-23. 29/11-2012. Tema: Emerging infectious diseases in Europe
Foreslåede emner:
Emerging malaria in Greece (CMP, eller invited speaker) – Ansvarlig: Michael
Blue Tongue Disease (DTU?) eller anden emerging infection på veterinær siden – Ansvarlig: Peter
Ad4c: Forårssymposium 15/3-2013. Tema: Nature of Parasitism
Foreslåede keynote speakers: Jørgen Kurtzhals, Brian Lund Fredensborg
Forberedelsesmøde: 19/2-2013, på CEP
Ad4d: Generalforsamling. 23/5-2013. Foreslåede foredragsholdere:
Anja Jensen (CMP)
Christan Kapel (Science)
Ad5: European Congress of Tropical Medicine 2013.
DK styregruppe har haft møde med FESTMIH
Tema og undertemaer er på plads
Keynote speakers er ikke inviteret
Arbejdsplan er defineret, næste planlagte møde; 3/10-2012
Ad6: Næste bestyrelsesmøde på CMP, start januar; Jørgen opretter en Doodle
Referent: Michael Alifrangis

