
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 203 

Sted:  Dyrelægevej 100, Tid: torsdag 02/03 2017 kl. 13-16 

Til Stede: Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Brian Lund Fredensborg, Nao Takeuchi-Storm, Michael 
Alifrangis, Birgitte Vennervald, 

Afbud: Kim Peter David, Stig Milan Thamsborg, Christen Rune Stensvold 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

Referatet blev godkendt.  
 

2. Spring symposium 
a. Key notes – status + praktiske forhold 

Peter skriver til keynotes så der ikke bliver overlap. Netas hotel og fly er dækkede fra Lars 
og Peter og Stig dækker Antonio. Middagen dækker DSP.  

b. Udvælgelse af abstract – oral/poster samt sammensætning af program og chair personer.  
Nao sender programmet til Brian. Brian og Michael sortere og tjekker abstrakts. Skal 
udskrive 10 stk. 

c. Praktiske forhold 
i. Maden – Tina bestiller og Birgitte til at justere senere.  Mini wienerbrød til alle 

(ingen boller!), frokost: 110kr/per person  
ii. Posters boards – er bestilt (Peter) 

iii. Studenter medhjælp - To studentermedhjælper henter boards torsdag,  bestiller 
frugte/blomster til fredagen og hjælper i løbet af fredagen med oprydning osv. Nao 
spørger Miriam som finder en anden til at hjælpe og Peter snakker og koordinere 
med dem. De får gratis deltagelse og 700 kr hver.      

iv. YSA pris – komité – Birgitte, Pascal (Birgitte spørger) + en fra CMP (Michael 
spørger). Husk at tjekke tidligere pris-modtager da man ikke kan modtage prisen to 
gange. 

v. Chairpersons (Michael spørger Lars Hviid, Thomas Lavsten og Tina spørge 
Kurt/Jakob)  

vi. Keynotes – gaver + vin til Lars (Peter) 
vii. Registrering + navneskilte (Peter laver listen og Birgitte spørger Kirsten om hjælp)  

viii. Økonomi – Nao til at sende mail (når vi sender program) til alle der registrerede om 
at de skal betale før dagen. To registreringsbord på dagen – en for betalt 
(gruppebetaling) + en for ubetalt (kun kontobetaling og mobilpay)  

ix. Andet? – huske at sætte borde så der er plads til poster boards og at spise 
 

3. Økonomi - Peter tager Tinas job mens hun er væk (mobil for mobilpay), og Birgitte beholder 
MobilPay klistermærker. Saldo for 2016: 26.900kr, godkendt af revisor. Medlemsliste opdateres i 
Dropbox (Michael inviterer Nao, Tina og Peter). Tina skal sende ”reminder” for betaling for 2017 til 
sommer. 

 
4. ICOPA bid – kort opdatering omkring status 
 



5. Hjemmesiden – Brian spørger Pikka om hvordan hun lavede ICOPA og hvem der har lavet SBSP 
hjemmesiden. Og eventuelt at spørge dem om de kan lave en for os.  

 
6. General Assembly - Dato ændrede til mandag d. 8 Maj - Peter spørger Stig og Jørgen om det er ok 

da de er speakers.  
 

7. Eventuelt - Fredag d. 19 maj afholder Trope Medicin 50års jubilæum. Birgitte/Nao sender info til 
medlemmer.  


