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Referat 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Optagne nye medlemmer og æresmedlemmer  
3. Formandens beretning 
4. Udvalgsberetninger 
5. Regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Forslag fra bestyrelsen 

a. Launch af ny hjemmeside: www.parasitology.dk / www.parasitologi.dk 
8. Forslag fra medlemmerne (se fodnote) 
9. Valg af Formand 

Jørgen Kurtzhals ikke på valg 
10. Valg til bestyrelsen  

a. Lasse Vestergaard (læge) kan ikke genvælges 
b. Cheng Ming (læge) opstilles 

11. Valg af bestyrelsessuppleanter  
a. Lothar Wiese (læge) 
b. Peter Nejsum (biolog) 
c. Stig Thamsborg (dyrlæge)  

12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse  
a. Erling Møller Petersen  
b. Trine Staalsø 
c. Maria Vang Johansen (suppl) 
d. Grethe Gomme (suppl) ønsker ikke genvalg 
e. Bestyrelsen foreslår Casper Hempel 

13. Evt. 
 
Ad 1). Jørn Andreassen blev valgt med applaus. Han startede med at fastslå at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 2). Brian Della Valle, Insaf Fadl Khalil og Marie Aimee Aduhire havde søgt om 
optagelse i det forgangne år. Dette blev imødekommet af generalforsamlingen. I tilgift 
søgte Abdu Mohamed om optagelse ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, 
hvilket også blev imødekommet.  
 
Ad 3). Formandens beretning var udsendt forud for generalforsamlingen. Formanden 
fremførte derfor kun et par enkelte bemærkninger. Beretningen blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Ad 4). Generalforsamlingen i 2008 vedtog at lade bestyrelsen nedsætte et udvalg til at 
drøfte forslag til retningslinjer for human parasitologisk diagnostik i Danmark. Dette er 



dog ikke initieret i det forløbne år. Formanden lovede at bestyrelsen ville råde bod på 
dette i det kommende år. 
 
Ad 5). Kassereren fremlagde regnskabet for det forløbne år. Regnskabet havde et 
underskud på 12.696, 35, men foreningen har et indestående på 56.072,38. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger. 
 
Ad 6). Kontingentet er uændret kr. 200. Pregaduate studerende halv pris. 
 
Ad 7). Peter Nejsum og Rune Stensvold præsenterede foreningens nye hjemmeside. 
Denne blev modtaget med applaus. Christian Kapel foreslog at inkludere oplysninger om 
relevante kurser på hjemmesiden også. 
 
Ad 8). Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 9). Formanden var ikke på valg. 
 
Ad 10). Lasse Vestergaard (læge) kunne ikke genvælges. Chen Ming (læge) valgtes med 
applaus. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 
 
Ad 11). Stig Thamsborg (dyrlæge), Lothar Wiese (læge), Peter Nejsum (biolog) valgtes 
med applaus 
 
Ad 12). Erling Møller Petersen og Trine Staalsø genvalgtes som revisorer med applaus. 
Som suppleanter genvalgtes Maria Vang Johansen og nyvalgtes Casper Hempel. Begge 
ligeledes med applaus. 
 
Ad 13). Under eventuelt drøftedes mulighederne for at søge om værtsskabet for ICOPA 
XIII i 2014. Der er tale om et meget stort stykke arbejde, som blandt andet kræver et stort 
finansielt indskud for bare at kunne forberede et bud. Mexico har søgt før og været tæt 
på, så de står muligvis først for. Desuden søger Kina og Frankrig også. Stemningen på 
generalforsamlingen var at der ikke var store chancer for at få 2014. Dog blev det 
fremført, at der måske var fornuft i at søge 2014 med henblik på at have gode chancer i 
2018.  
Generalforsamlingen overlod det til bestyrelsen at beslutte, om der fortsat skulle arbejdes 
med at byde på et ICOPA værtsskab. 
 
Frederiksberg, 19. maj 2009,  
 
 
 
Martin Krarup Nielsen,                                                  Jørn Andreassen 
Sekretær                                                                         Dirigent 


