General forsamling, Dansk Selskab for Parasitologi, 18. maj 2011
Program:
Kl. 19-19.45: “The year in parasitology”, Birgitte Vennervald
Debat-seminar med efterfølgende diskussion.
Kl. 20:00-20:45: Generalforsamling DSP
Kl. 20:45 - Let traktement og hyggeligt samvær i DBL’s lokaler.
Referat:
1. Valg af dirigent
Jørn Andreassen blev valgt med applaus. Han bekendtgjorde at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt og derfor lovlig.
2. Optagelse af nye medlemmer
Qusay Zuhair, Mohammad Bahlool, Marie Stengaard Jensen, Birgit Larsen, Per Skallerup,
Samir Ranjitkar og Henrik Hoff Hansen. Dette blev imødekommet af generalforsamlingen.
3. Regnskab
Kasserer Ming Chen fremlagde regnskabet og det blev godkendt uden anmærkninger. Ming
understregede at et stort antal af medlemmer endnu ikke har betalt for igangværende år (Kun
19 ud af 103 medlemmer har betalt i år!). En reminder vil blive rundsendt til medlemmer
som endnu ikke har betalt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 200,- kr årligt. Dog kan studerende (prægraduate) nøjes med halv
pris.
5. Formandens beretning
Formandens beretning var udsendt forud for generalforsamlingen, men pga kort varsel blev
denne nærmere gennemgået og herefter godkendt med applaus. DSPs store indsats ved
ICOPA blev rost.
6. Udvalgsberetninger
Generalforsamlingen i 2008 vedtog at lade bestyrelsen nedsætte et udvalg til at drøfte forslag
til retningslinjer for human parasitologisk diagnostik i Danmark. Jørgen Kurtzhals berettede
om nødvendigheden af et sådan udvalg og at udvalget er mødt en enkelt gang i det forløbne
år.

7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen modtaget
8. Forslag fra medlemmerne
Ingen modtaget
9. Valg af Formand
Jørgen Kurtzhals var ikke på valg

10. Valg til bestyrelsen
a. Martin Krarup Nielsen (dyrlæge) fratræder, bestyrelsen foreslår Tina Alstrup
Hansen (dyrlæge)
b. Rune Stensvold (biolog) kan ikke genvælges, bestyrelsen foreslår Michael
Alifrangis (biolog)
c. Kim David (læge) fratræder, bestyrelsen foreslår Lothar Wiese (læge).
Alle valgt med applaus.
Øvrige medlemmer, der forsætter (ikke på valg): Peter Nejsum (biolog), Chen Ming (læge),
Heidi Enemark (dyrlæge)
11. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslår: Stig Thamsborg (dyrlæge), Rune Stensvold (biolog) og Kim David
(læge)
Alle valgt med applaus.

12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse
Bestyrelsen foreslår: Revisorer: Annette Olsen og Trine Staalsø
Suppleanter: Maria Vang Johansen og Casper Hempel
Alle valgt med applaus.
13. Evt.
• Kim david takker for den store indsats mht. ICOPA som var medvirkende årsag til at
den 8’ende European Congress on Tropical Medicine and International Health
kommer til København 10-14 september, 2013. Der regnes med at komme 1100-1300
deltagere.
• Formanden opfordrer medlemmerne til at komme med input til bestyrelsen
• Grete Gomme opfordrer til at DSP gør et større arbejde for at invitere andre forskere
og interessenter udenfor København idet DSP virker som et udpræget Københavnsk
foretagende bl.a. i forbindelse med forårssymposiet.
• Det tyske parasitologiske selskab har ytret ønske om at knytte bånd til DSP hvilket
blev positivt modtaget
København d. 18.5.2011
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