Referat af Bestyrelsesmøde nr. 196
Sted:
Tid:
Til Stede:
Afbud:

Dyrelægevej 100
Onsdag 28/11 2013 kl. 14-16
Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis og Brian Lund Fredensborg og Mohamad Nafi Al-Sabi
Lothar Wiese og Ming Chen

Dagsorden:
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering. Aktuelt: Tina Kasserer, Michael sekretær. Ny næstformand
3. Økonomi – kort status.
4. Planlægge forårssymposium – tema, keynotes, mm
5. Nye initiativer?
6. Eventuelt.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ad1: Godkendt.
Ad2: Tina og Michael fortsætter. Brian er ny næstformand
Ad3: Der er kommet ca. 14.000 kr ind fra medlemmerne. Manglende betaling fra enkelt medlemmer skyldes måske implementering vha. PayPal system. Nogle har troet at opkrævning
var spam mail.
Ad4: Forårssymposiet: Holdes i festauditoriet på Frederiksberg hvis muligt. Frokost på Gimle.
Peter booker lokaler. Tina booker mad fra Gimle. Der foreslås at Tropemedicinsk Selskab
inddrages mere i processen så de eksempelvis står for tema og keynotes næste gang. Peter høre fysiologerne om vi kan bruge poster boards igen. Efter forårssymposium samles
vi i PADs kaffestue til øl og sodavand.
• Tema titel: Parasites in an ever changing world
• Keynote speakers; to be announced. Evt. som Mikro-Kosmos vinkel/Makro-Kosmos vinkel Brian og Michael arbejder videre med kontakt.
• Posterpræsentationer: Alle skal præsentere deres poster på 2 min. Kun 1 slide/pr. præsentation.
• Indbetaling: Bestyrelsen foreslår at beløbet sættes op fra 225.- i 2013 til 250.- (med frokost) 100.- (uden frokost) i 2014.
• 24/2 Deadline for abstracts
• Abstracts gennemgang 3/3 kl 17: Bestyrelsen foreslår at abstract gennemgang foregår
over en lille middag
• Registrering til symposiet; Lars Hviid spørges igen! (belønnes med et par flasker vin samt
et par flasker for indsatsen fra sidst år)
Ad5:

Nye initiativer; ture til:
• Zoo tur? Peter tager kontakten til Mads; hvis muligt planlægges turen til engang i september.
• Det nye akvarium? Brian tager den op
• Zoologisk museum?
Foreslås at Generalforsamling/julemødet holdes på de forskellige implicerede institutioner.
Derved kan der indgå en præsentation af stedets forskning og guided rundtur. Eksempelvis
startes med The Year in Parasitology, generalforsamling, ½times tour.
Ad6:
• Feedback på julemødet; der var 32! Meget interessant og godt møde. Tak til Kurt og Rune
for nogle rigtig spædende oplæg.
• Nafi foreslår at checke siden: www.Mendeley.com (netværk, parasitologisk netværk, artikler etc.)

Referent: Michael Alifrangis

