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1. Valg af dirigent.
Jørn Andreassen blev valgt med applaus. Han startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var for sent indkaldt. Da ingen af de tilstedeværende protesterede, blev
generalforsamlingen gennemført alligevel.
2. Optagne nye medlemmer og æresmedlemmer
Ni nye medlemmer var blevet optaget siden sidst. Grethe Gomme var blevet skriftligt indstillet
til æresmedlemskab af Ib Bygbjerg. Generalforsamlingen vedtog æresmedlemsskabet med
applaus.
3. Formandens beretning
Beretningen havde været udsendt forud for generalforsamlingen og blev kommenteret og
uddybet af formand Jørgen Kurtzhals. Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.
4. Udvalgsberetninger
Der eksisterer pt ingen udvalg.
5. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kasserer Annette Olsen. Det blev godkendt uden
anmærkninger.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på 200,- kr årligt. Dog kan studerende (pregraduate) nøjes med halv
pris.
7. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog at nedsætte et udvalg til at drøfte forslag til retningslinier for human
parasitologisk diagnostik i Danmark, idet det var indtrykket at kvaliteten generelt er for ringe.
Generalforsamlingen støttede initiativet og anbefalede at indlede med at afdække problemet.
Ifølge dirigenten bliver der tale om selskabets første udvalg i mindst 36 år.
8. Forslag fra medlemmerne
Ingen modtaget
9. Valg af formand
Formanden var ikke på valg i år.
10. Valg til bestyrelsen
Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Rune Stensvold (biolog), Christian Stenberg (dyrlæge) og Kim Peter David (læge). Alle valgt
uden modkandidater.
11. Valg af bestyrelsessuppleanter
Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter:
Chen Ming (læge), Stig Thamsborg (dyrlæge) og Peter Nejsum (biolog). Alle valgt uden
modkandidater.
12. Valg af to revisorer og to suppleanter for disse
Generalforsamlingen valgte følgende:
Revisorer: Erling Møller Petersen og Trine Staalsø
Suppleanter: Maria Vang Johansen og Grethe Gomme
Alle valgt uden modkandidater.

13. Eventuelt
Casper Hempel spurgte til hjemmesiden, som pt ikke er i drift. Maria Vang Johansen berettede
at på grund af DBL’s flytning til LIFE, har hjemmesiden været under overførsel til ny server i
fire måneder. Rune Stensvold har indvilliget i at overtage webmaster-funktionen fremover.
Lasse Vestergaard anbefalede at undersøge mulighederne for at selskabet køber plads på
webhotel og dermed undgår at skulle drive hjemmesiden via LIFE’s servere. Desuden gjorde
Maria Vang Johansen opmærksom på at den oprindelige hjemmeside oprettet i sin tid af Anders
Permin stadig eksisterer i cyber-space. Den bør lukkes for ikke at skabe forvirring.
Desuden kunne Maria Vang Johansen berette at Københavns Universitet gennemfører en uges
promotion af Global Health den 16.-20. marts 2009. Heri indgår en masse arrangementer af
forskellig karakter, og det ville være oplagt at placere forårssymposiet i denne uge.
Anbefalingen blev givet videre til bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

