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Referat
1. Dirigent: Birgitte Vennervald valgt med applaus, konstaterer at GF er lovligt indkaldt.
2. Referent: Michael Alifrangis.
3. Alle forslag til nye medlemmer accepteret. Velkommen til: Brian Lund Fredensborg,
Gitte Nyvang Hartmeyer, Diana Sindberg, Markus Drag, Sumrin Sahar, Camilla Schødt Malec, Annita
Tenna Petersen, Olivier Desrues, Chiara Trevian, Sundar Thapa, Christopher Saarnak, Mads Pårup
Nielsen, Charlotte Fischer, Nermina Vejzagic.
4. Formandens beretning: Godkendt uden anmærkninger. Beretningen er vedlagt forneden.
5. Udvalgsberetninger: Jørgen berettede angående Parasitologisk Diagnostik Workshop: 32 deltog i
workshoppen: Godt at se at der endelig sker noget; det er et meget vigtigt forum.
6. Regnskab: Tina forelagde regnskabet som blev godkendt. Tina berettede endvidere om PayPal, det
nye system som skal sikre indkrævning af kontingent. Men i øvrigt kan bankoverførsel stadigvæk
benyttes.
7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingent ændres til kr. 210.- og for
prægraduate studerende: kr. 110. Dette gøres for at imødekomme en ekstra udgift på 10 kr. ved at
benytte PayPal. Forslaget blev godkendt.
8. Forslag til bestyrelsen: Ingen.
9. Ingen forslag fra medlemmer.
10. Valg til bestyrelsen:
- Formand Jørgen Kurtzhals er på valg og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Peter
Nejsum (biolog) som vælges med stort applaus.

- Peter Nejsums bestyrelsespost er således på valg. Bestyrelsen foreslår Brian Lund
Fredensborg (biolog) som vælges med stort applaus.
- Heidi Enemark (dyrlæge) genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Mohamad Nafi Al-Sabi
(bach.vet.med.) som in absentia vælges med stort applaus.
- Øvrige medlemmer, der fortsætter (ikke på valg): Michael Alifrangis (biolog, 2011), Tina
Alstrup Hansen (dyrlæge, 2011), Lothar Wiese (læge, 2011), Ming Chen (læge, 2012).
11. Valg af bestyrelsessuppleanter; bestyrelsen foreslår: Stig Milan Thamsborg (dyrlæge), Rune
Stensvold (biolog) og Kim David (læge) som vælges med applaus.
12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse. Bestyrelsen foreslår hhv. Annette Olsen og Trine
Staalsø samt Maria Vang Johansen og Casper Hempel som alle vælges med stort applaus.
13. Evt: Det blev drøftet hvorvidt der er planer om at lægge billet ind på ICOPA 2018, men på
nuværende tidspunkt og efter den Europæiske kongres, er der ingen planer om dette.

Dirigent takker for et møde i ro og orden.

Dirigent; Birgitte Vennervald
_________________________________________
Formand; Peter Nejsum
_________________________________________
Referant:
_________________________________________
Viby Sj. d 7/11-2013, Michael Alifrangis

København 18. oktober 2013
Formandsberetning for perioden maj 2012 til oktober 2013

Året 2013 blev domineret af European Congress on Tropical Medicine and International Health og
Conference of the Scandinavian-Baltic Society of Parasitology, som blev afholdt sammen i Tivoli
Kongrescenter i september. DSP bidrog meget stærkt til begge møder med deltagere i local organising
committee. Jeg vil her især nævne Annette Olsen og Jakob Skov, som begge gjorde en massiv indsats på
DSPs vegne, og naturligvis ikke mindst kongrespræsidenten Kim David og FESTMIH-repræsentanten
Pascal Magnussen, som ganske vist repræsenterede Dansk Selskab for Tropemedicin og International
Sundhed, men som jo også er blandt vore egne medlemmer. Kongressen fik næsten 1100 deltagere og
havde et meget varieret program med stort parasitologisk islæt. Det videnskabelige niveau var højt, og
vi har stort set kun modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Det er stadig muligt at tilgå
program og abstract bog på www.ectmih2013.dk, og det kan varmt anbefales at gøre det.

Arbejdet med at styrke det humanparasitologiske område i Danmark fortsatte i årets løb. I november
afholdt DSP sammen med Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for
Infektionsmedicin en workshop om emnet med deltagelse af overlæge Tom van Gool fra Amsterdam
samt præsentationer af Rune Stensvold, Henrik Vedel Nielsen, Maria Vang Johansen, Jørgen Prag,
Eskild Pedersen og undertegnede. Der var 32 deltagere, og deltagerantallet var bevidst holdt lavt og
selekteret for særligt interesserede. Referat af mødet og en oversigt over human parasitologisk
diagnostik i Danmark i 2011 kan findes på DSPs hjemmeside. Mødet mundede ud i en beslutning om
nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagere fra de afdelinger i Danmark, som udfører human
parasitologiske diagnostik. Arbejdsgruppen har netop for alvor startet sit arbejde med indsamling af
protokoller mv. vedrørende fæces diagnostik. Samtidig har mødet har skabt en meget tæt dialog
mellem afdelingerne, som giver håb om forbedringer. Vi håber også, at der kan gennemføres fælles
studier og afprøvninger af metoder i arbejdsgruppen.
Årets møder:
Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 22. maj 2012 på DBL. Dette år blev ’The year in
parasitology’ holdt af Thor Theander og Kurt Buchman. Referat fra dette møde kan ses på
hjemmesiden.

Julemødet blev afholdt d. 29. november 2012. Temaet var: “Emerging parasitic infections in Europe”.
Heidi Enemark fortalte om Echinococcus multilocularis infektioner i Europa og Michael Alifrangis om
Plasmodium vivax udbrud i Grækenland. Et fremragende møde med stor bevågenhed.

På forårssymposiet d. 15. marts gik vi helt til roden af vores fagområde med temaet ”The nature of
Parasitism”. Jørgen Kurtzhals talte om evolutionære aspekter af parasitologi, Joe Smith filosoferede
om, hvorvidt P. falciparum er en vel adapteret parasit, og Brian Lund Fredensborg underholdt om

parasitter som naturens forbrydere. Som sædvanlig var niveauet af orale og poster præsentationer
meget højt. Young Scientist Anna Kildemoes og Sundar Thapa.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Kurtzhals som formand (læge, direkte valgt), Peter Nejsum
(biolog) som næstformand, Michael Alifrangis (biolog) som sekretær og Tina Alstrup (dyrlæge) som
kasserer. De øvrige medlemmer er Chen Ming (læge), 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 2012, det ene med udvælgelse af
præsentationer til forårssymposiet sammen med bestyrelsen for Dansk Selskab for Tropemedicin og
International Sundhed. Referater fra bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden.
Økonomi
Registreringen af DSP med et CVR nummer og central betaling for forårssymposiet og til dels
kontingent har hjulpet noget på opkrævning af betalinger er det fortsat en udfordring. Bestyrelsen er
ret sikker på, at dette ikke skyldes dårlig vilje, men manglende enkelhed i betalingen. Kassereren har
derfor oprettet betalinger af 2013-kontingentet i PayPal, og vi ser frem til, at vi herved kan få en mere
rettidig betaling og enklere redskaber til at holde styr på medlemstal mv. Resultatet for 2012 blev et
underskud på -2630,49,-. Vi havde ved udgangen af 2012 en kassebeholdning på kr. 31.626,77.
I 2012 gav forårssymposiet kr. -2759,55.
Medlemstal: Antallet af registrerede medlemmer af DSP var 56 pr. oktober 2013, 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.
Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige tak for 6 spændende år som formand for DSP. Jeg vil især
takke bestyrelsen, som har taget et stort slid med alt fra visionært til praktisk arbejde. Desuden vil jeg
sige tak til medlemmerne, som er kommet til vores møder, har deltaget aktivt på mange forskellige
måder, og som har opfordret nye medlemmer til at slutte sig til. Jeg er sikker på, at DSP også i
fremtiden vil være med til at tage nye initiativer og vil være det naturlige netværk for styrkelse af
parasitologisk forskning, uddannelse og praksis.

Jørgen Kurtzhals
Formand

