
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 200 

Sted:  Dyrelægevej 100, Tid: mandag 7/3 2016 kl. 14-16 

Til Stede: Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis, Birgitte Vennervald, 
 Mohamad Nafi Al-Sabi og Gideon Ertner som repræsentant for Tropemedicinerne 
Afbud: Dennis Röser og Brian Lund Fredensborg 
 

Dagsorden og noter 

1. Planlægning af forårssymposium: 

a. Status for keynotes og praktiske forhold. Der er styr på det hele. Der skal købes vin og gaver 

til de 3 keynotes samt vin til Lars Hviid for hjælp med registeringen. 

b. Planlægning af programmet og udvælgelse af abstracts (oral/poster)  

c. Øvrige praktiske forhold 

d. Maden. Tina bestiller. Mere wienerbrød end sidste år 

e. Lokaler – er booket. 

f. Posters boards er bestilt men skal afhentes! Stud medhjælp står for det! 

g. 2 studenter medhjælper. Birgitte spørger. Da der bliver noget ekstra arbejde ift 

posterbords får de hver 700 dkr. 

h. YSA pris komité: Michael, Gideon/Andreas og Andrew spørges. Michael sender guidelines 

til komite medlemmer. Gideon og Nafi husker 2,000 dkr hver i kontanter. 

i. Registrering og økonomi. For at få en effektiv registrering skal der være 2 eller 3 steder. 

Nafi står der hvor der skal betales og 2 bestyrelsesmedlemmer står for at afkrydse dem 

som har betalt eller er under gruppe betaling. Peter spørger Kirsten om hjælp til 

navneskilte. 

j. Brian står for at skrive til dem som skal lave 2 min. poster præsentation og samler de 

nødvendige power point filer (som tidligere). 

2. Referat fra sidste møde godkendt. 

3. DSP økonomi ved Nafi. 

Det er stadig et problem at få betaling for medlemmerne. Nafi sender snarest betaling ud til dem 

som betaler via EAN (grupper). Birgitte påpegede vigtigheden i at opmuntre vores studerende til at 

blive medlemmer. 

4. Vin og Videnskab. Vi har mulighed for at holde en aften i parasitternes tegn til efteråret og det vil vi 

meget gerne. Michael indkalder til et møde.  

5. Generalforsamlingen den 19/5. Vi har normalt The Year in Parasitology. Vi foreslår at Michael og 

Brian holder oplæg omkring Nobelpriserne givet inden for parasitologi. 

6. Eventuelt. Hjemmesiden. Der er ønske om en opdatering. Peter undersøger hvad det vil koste. Der 

blev også udtrykt ønske mulighed for billedgalleri. Peter undersøger. Det blev også diskuteret om 

der skulle laves en facebook side eller des lige i stedet for hjemmesiden men det blev besluttet at 

bibeholde vores hjemmeside, da den bliver besøgt flittigt (mere end 15 gange i gennemsnit per 

dag!), viser omverden at vi har et selskab, og bruges tillige af bestyrelsen som samlet indgang til 

noter, referater mv. Siden har for øvrigt fra 2009 til i dag haft 39.048 besøgende hvoraf 21.712 er 

unikke. Danmark udgør 44% af besøg.  


