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Forud for generalforsamlingen afholdtes ‘The year in parasitology’ med Prof. Kurt Buchman og Prof. Thor G. 
Theander 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Optagne nye medlemmer  
4. Formandens beretning 
5. Udvalgsberetninger 
6. Regnskab 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Forslag fra bestyrelsen (se vedhæftning)  
9. Forslag fra medlemmerne  
10. Valg til bestyrelsen 
11. Valg af bestyrelsessuppleanter 
12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse 
13. Evt. 
 
Referat: 
 

1.Dirigent : Maria Vang Johansen valgt med applaus, konstaterer at  GF er lovligt Indkaldt 

2. Referent: Kim David 

3. Alle forslag til nye medlemmer accepteret 

Velkommen til Tariq Abel Wahab Abdel Rahim, Simon Haarder, Trine Torp-Pedersen, Helle Gotfred-
Rasmussen, Yasser Saad Eldien Ibrahim Mahmmod,Nethe Bune, Signe Stige Hansen. 

4. Formandens Beretning: Godkendt uden anmærkninger. Beretningen er vedlagt særskilt.  

5. Udvalgsberetninger: Ingen nyheder, der planlægges møde i efteråret 2012 for at for et overblik over især 
human-parasitologisk diagnostik i Danmark. Jørgen beretter om økonomibaseret hjemtagning af prøver 
over hele landet til enheder med så lavt at antal positive prøver at meningsfuld erfaring 
forsvinder/udtyndes. Maria fortæller om lignende problemer indenfor veterinær parasitologi. At den nye 
molekylærdiagnostik kan medføre indskrænkninger , at Lindholm som center nedlægges og funktionen 
overtages fra Tyskland. 

6. Regnskab: Ikke fremlagt, kasseren havde desværre ikke mulighed for at være til stede. 
Generalforsamlingen kan ikke godkende det ikke eksisterende regnskab, bestyrelsen lover at maile et 
revideret regnskab til alle medlemmer, der således kan godkende ved mail. Godkendelsen kan accepteres 
såfremt medlemmerne ikke opponerer, dvs. modstand fra et enkelt medlem vil medføre, at bestyrelsen 
skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  



Der har været problemer med opkrævning af kontingent. Bestyrelsen vil sikre, at der årligt vil blive sendt 

m a il ud til medlemmer om at indbetale kontingent til foreningens konto. Ved samlet indbetaling fra en 

gruppe medlemmer, fx betalt via deres institution, kan DSP udarbejde en elektronisk faktura, men dette vi l 

ikke blive gjort for enkelt medlemmer. 

7. Uændret kont ingent. 

8. Forslag ti l bestyrelsen : Bestyrelsens forslag om, at ikke medlemmer kan modtage Young Scient1st Award 

godkendes. Det foreslås fra bestyrelsen, at nye medlemmer i alle praktiske forhold er fyldgyldige 

medlemmer af foreningen fra indmeldelsestidspunkt. At nye medlemmer godkendes som et af de første 

punkter på G F-dagsordenen, så de har stemmeret ved GF. Begge forslag var fremsat forud for 

generalforsamlingen og vedlægges som bilag i nøjagtig ordlyd. 

9. Ingen forslag fra medlemmer 

10. Valg til bestyrelsen : Ming genopst iller og er valgt med applaus. 

11. Stig Thamsborg, Rune St ensvold og Kim David er valgt som suppleant er. 

12. Annette Olsen og Trine Staalsøe er valgt som revisorer. Suppleanter Maria Vang Johansen og Casper 

Hempel 

13. Reklame for ECTMIH 2013 v Kim, Anette & JØrgen. 

MVJ reklamerer for møde om " One health" den 31 oktober i Eigtveds pakhus. 

Dirigent takker for møde i ro og orden. 

Ishøj d 28/5-2012, Kim David 

~l 
Kim David, referent 



Young Scientist Award 
Retningslinier for tildeling af Dansk Selskab for Parasitologi (DSP) & Dansk Selskab for Tropemedicin & 
International Sundhed (DSTMIH) Young Scientist Awards 
DSP og DSTMIH uddeler hvert år, i forbindelse med det årlige forårssymposium, 2 priser til yngre forskere 
for bedste bidrag. Der uddeles en pris for bedste poster og en pris for bedste mundtlige indlæg). Hver pris 
er på 2.000 DKK hvoraf den ene finansieres af DSTMIH mens den anden finansieres af DSP. Prisen, som skal 
opfattes som et opmuntrende skulderklap til en lovende, yngre forsker, kan kun gives én gang til den 
samme person. Ved yngre forsker forstås i denne forbindelse en person, som er højst 35 år eller har opnået 
sin phd grad inden for de seneste 2 år. Priserne uddeles på selve forårssymposiet på baggrund af en 
vurdering, foretaget af et bedømmelsesudvalg bestående af 3 personer fra DSP og DSTM. 
Bedømmelsesudvalget medlemmer udpeges af DSPs og DSTMIHs bestyrelser. 
 
Ved indsendelse af resumé (abstract) til forårssymposiet skal den præsenterende forfatter angive om 
han/hun mener at opfylde kriterierne (v. angivelse af fødselsdato, måned, år samt tidspunkt for opnåelse af 
højeste akademisk grad) og om man ønsker at deltage i konkurrencen.  
 
Bedømmelsen af præsentationerne sker på grundlag af: 
a) Kvaliteten og det innovative indhold af det udførte arbejde 
b) En klar og præcis præsentation af emnet 
Afgørelsen kan ikke appelleres eller på anden måde indklages for en højere instans. 
 
 
Guidelines for the Young Scientist Awards for the Danish Society for Parasitology (DSP) & the Danish 
Society for Tropical Medicine & International Health (DSTMIH) 
DSP and DSTMIH each year at the Spring Symposium award two prizes to young scientists for best 
contribution. One prize is given for best poster and one is given for best oral presentation). Each Award is a 
cash prize of 2.000 DKK, financed by DSTMIH and DSP, respectively. The Award, which is considered an 
incentive to a young promising scientist, can only be won by the same person once. A young scientist is a 
person who is not older than 35 years of age or within the last two years has obtained his/her Ph.D. The 
prizes are awarded based upon evaluation of the presentations at the Spring Symposium, by an evaluation 
panel consisting of three people from DSP and DSTMIH. The evaluation panel is selected by the boards of 
the two societies. 
 
If the presenting author wishes to be considered for the YSA he/she should, by the submission of abstracts, 
give the relevant information of day, month and year of birth, as well as time for obtaining highest 
academic degree. 
 
The evaluation will be conducted based upon: 
a)  The quality and innovative element in the research presented 
b) A clear and concise presentation of the subject. 
The decision by the evaluation panel cannot be changed by an appeal to a higher jury. 



Forslag vedrørende administration af indmeldelser mellem to generalforsamlinger: 
 
'Bestyrelsen foreslår følgende tolkning af vedtægternes regler for medlemskab:  

Umiddelbart efter ansøgning om optagelse i DSP bliver man optaget  på mailing lister og opnår alle 
medlemsgoder, ligesom man bliver opkrævet kontingentbetaling. Man opnår dog ikke stemmeret eller 
anden direkte indflydelse i DSP før den egentlige optagelse på generalforsamlingen. Medlemmer bliver ved 
almindeligt stemmeflertal optaget på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Optagelse af nye 
medlemmer finder sted i starten af generalforsamlingen, og de nye medlemmer har derfor mulighed for at 
bruge deres stemmeret ved de øvrige afstemninger. Hvis en ansøger ikke skulle blive optaget, refunderes 
det indbetalte kontingent.' 



København 22. maj 2012 

Formandsberetning for perioden maj 2011 til april 2012 
 
Efter nogle år med stor aktivitet har 2011-2012 været relativt roligt i DSP. Vi har nydt godt af, at 
hjemmesiden nu fungerer, og af de almindelige rutiner. Allerede nu er vi dog begyndt at komme op 
i tempo med planlægningen af European Congress of Tropical Medicine and International Health, 
som beskrevet nedenfor.  
 
Det parasitologiske område vedbliver at være særdeles relevant både i Danmark og internationalt. 
I human parasitologi overvejer nogle klinisk mikrobiologiske afdelinger at hjemtage parasitologisk 
diagnostik, og DSP bør her uden skelen til taktiske og politiske hensyn markere os som 
bannerfører for en høj kvalitet på området. På det forskningsmæssige område er hæderkronede 
institutioner presset økonomisk, og på det beskæftigelsesmæssige område er det en udfordring at 
være parasitolog. Her kan DSP måske spille en rolle ved at styrke netværk og markere vigtigheden 
af parasitologisk service i Danmark. Det er min vision, at DSP i de kommende år skal markere 
parasitologien som profession, og jeg ser frem til en dialog med medlemmerne om, hvordan det 
kan gøres. 
 
Årets møder: 
Igen i år har vi haft stort fremmøde til alle DSPs møder og deltagerne har givet udtryk for, at 
møderne har haft en høj kvalitet. 
 
Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 18. maj 2011 på DBL. Dette år blev ’The year in 
parasitology’ holdt af Birgitte Vennervald, som – pga et afbud – klarede aftenens videnskabelige 
program alene i stor stil. Referat fra dette møde kan ses på hjemmesiden. 
 
Julemødet blev afholdt d. 24. november 2011. Dansk Selskab for Tropemedicin havde vist stor 
velvilje ved at acceptere temaet ”Human parasites in temparate climates” til vores fælles møde. 
Som på en adventskrans tændte fire foredragsholdere lysene med cases og undersøgelser om 
Babesia, Dienthamoeba, Dirofilaria og Ascaris i Danmark. 
 
Forårssymposiet d. 23. marts var tilbage i festauditoriet og havde et rekordhøjt antal abstracts, i alt 
2 key note, 14 orale og 16 poster præsentationer. Temaet var “Double burden of disease – how 
parasites interact with each other, their host and the society”. Ib Bygbjerg og Maria Vang Johansen 
holdt to meget inspirerende key notes efterfulgt af livlig debat, og niveauet af orale og poster 
præsentationer var så højt, at bedømmelsesudvalget havde svært ved at udvælge modtagerne af 
Young Scientist Awards. De tilfaldt Per Skallerup og Katharina Quadt. Bestyrelsen har 
efterfølgende drøftet, at der bør være mere præcise beskrivelser af, hvad der lægges vægt på ved 
bedømmelserne til næste forårssymposium. 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen måtte sige farvel til vores sekretær gennem mange år, Martin K. Nielsen, som er flyttet 
til USA. Vi vil gerne takke Martin for hans store indsats i DSP. Den nye konstituering blev: Jørgen 
Kurtzhals formand (læge, direkte valgt), Peter Nejsum (biolog) næstformand, Michael Alifrangis 
(biolog) sekretær og Chen Ming (læge) kasserer. De øvrige medlemmer er Tina Alstrup (dyrlæge), 
Heidi Enemark (dyrlæge) og Lothar Wiese (læge). Som suppleanter blev Kim David (læge), Stig 
Thamsborg (dyrlæge) og Rune Stensvold (biolog) valgt. 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen 2011, det ene med 
udvælgelse af præsentationer til forårssymposiet sammen med bestyrelsen for Dansk Selskab for 



Tropemedicin og International Sundhed. Referater fra de øvrige bestyrelsesmøder kan læses på 
hjemmesiden. 
 
Økonomi 
En stor udfordring i de senere år har været opkrævning af kontingent, og vi har store restancer. For 
at forenkle muligheden for indbetalinger fra organisationer m.fl. har vi i foråret 2012 registreret DSP 
med et CVR-nummer og gjort vores konto til en nem-konto, hvilket muliggør bl.a. elektronisk 
fakturering til offentlige myndigheder og andre fordele. Alt i alt blev resultatet for 2011 et lille 
underskud, men dette skyldes udelukkende restancer, som vi har sikkerhed for vil blive betalt. 
Herved har vi sikret os et uændret økonomisk råderum med en kassebeholdning på kr 33.613,15 
og restancer på mindst kr 3.200. 
 
I 2012 gav forårssymposiet kun et lille underskud på kr -2.564,55, dels fordi vi hævede betalingen 
for frokost, dels fordi vi undlod internationale foredragsholdere. Sidstnævnte var ikke gjort for at 
spare penge, og det vil også i fremtiden være en mulighed at invitere talere fra udlandet.  
 
Medlemstal 
Antallet af registrerede medlemmer af DSP var 111 pr. maj 2012, en lille fremgang som sidste år. 
Det er altid vigtigt at vi opfordrer studerende og andre med interesse i parasitologi til i at melde sig 
ind. 
 
Øvrige aktiviteter.  
Vi har i flere år haft planer om at starte et udvalg vedrørende human parasitologisk diagnostik. 
Jørgen Prag har sagt ja til at indkalde til en arbejdsdag om emnet, som vi forventer, kan finde sted 
i efteråret 2012. 
 
Forberedelserne til European Congress of Tropical Medicine and International Health i 2013 er i 
fuld gang. Annette Olsen og Jørgen Kurtzhals repræsenterer DSP i local organising committee, 
som har holdt en række møder og har skrevet kontrakt med en professional congress organiser, 
ICS. Der er udarbejdet et enkelt power point slide, som kan hentes fra vores hjemmeside, og som 
vil kunne vises ved kongrespræsentationer og andre foredrag mv. for at synliggøre kongressen. 
Der er ligeledes ved at blive udpeget medlemmer til den videnskabelige komite og en række 
organisationer og firmaer bliver kontaktet mhp økonomisk støtte. Kongressens hjemmeside, 
www.ectmih2013.dk er under opbygning, men kan allerede ses. Jeg vil opfordre alle til at afsætte 
10.-13. september 2013 til at deltage i kongressen, som vil have en stor parasitologisk komponent, 
også fordi den kombineres med det Skandinavisk Baltiske Parasitologiske Selskabs kongres. 
 
Jeg vil takke alle medlemmer for stor opbakning til selskabets møder og øvrige arbejde, og jeg vil 
sende en særlig tak til bestyrelsen, som igen i år har gjort det til en fornøjelse at være med. 
 
Jørgen Kurtzhals 
Formand 

http://www.ectmih2013.dk/
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