Referat af Bestyrelsesmøde nr. 195
Sted:
Tid:
Til Stede:
Afbud:

7602, RH
Onsdag 17/9 - 2013 kl. 15.30
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.
Planlægning af generalforsamlingen, herunder opstilling af kandidater til formandsvalg og
bestyrelsesmedlemmer på valg.
3.
Økonomi
4.
Datoer for julemøde og forårssymposium.
5.
Evaluering af den europæiske/SBSP kongres i korte træk. Fik DSP det ønskede udbytte af
vores indsats?
6.
Udvalget vedr. human parasitologisk diagnostik, status og planer.
7.
Hjemmesiden og anden profilering af DSP. Skal vi lægge op til nye initiativer i forbindelse
med generalforsamlingen?
8.
Eventuelt
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ad1: Godkendt.
Ad2: Generalforsamling afholdes den 22/10-2013 på PAD-SUND (Thorvaldsensvej 57), kl. 19-21
Bestyrelsen udgør:
Jørgen, Formand (2009), Peter (2010), Heidi (2010), Tina (2011), Michael (2011), Lothar (2011)
Suppleanter: Stig, Rune og Kim, Revisorer: Annette Olsen og Trine Staalsø,
Maria Vang Johansen, Casper Hempel (suppleanter)
• Jørgen går af som formand; bestyrelsen foreslår at Peter indstilles
• Som erstatning for Peter som bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Brian Fredensborg
• Heidi ønsker ikke genvalg. Som erstatning foreslås Mohammad Nafi Al-Sabi.
• Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleanter, revisorer og suppleanter til revisorerne
The year in parasitology: Lars Hviid (CMP) og Annette Olsen (PAD)
Ad3: Tina forbereder liste til opkrævning af gruppemedlemskab. Manglende betaling fra enkelt medlemmer vil herefter bliver identificeret og PayPal system introduceres.
Ad4: Julemøde; kl 19-23. 21/11-2013. på PAD-SUND
Præsentationer:
o
Prof. Kurt Buchman: Cod worm (Pseudoterranova decipiens) populations in Danish cod stocks associated with increasing seal populations: human health aspects and technological problems
o
Forårssymposium 28/3-2013. Temaet besluttes på næste bestyrelsesmøde i fællesskab med
Dansk Selskab for Tropemedicin.
Ad5: Evaluering af europæiske/SBSP kongres: Kongressen var helt klart en succes og generelt er der
meget positiv feedback fra deltagerne. Bestyrelsen takker for den store indsats der blev lagt i kongressen fra mange af DSPs medlemmer.
Ad6: Human parasitologisk diagnostik: Jørgen berettede kort angående de nyeste tiltag

Ad7: Hjemmesiden skal være mere udadrettet. Den nye bestyrelse vil tage udfordringen op
Ad8: Ingen punkter
Referent: Michael Alifrangis

