




20 maj 2014 

Formandsberetning for perioden oktober 2013 til maj 2014 

Denne beretning bliver relativt kort da vi af forskellige grunde udsatte generalforsamlingen i 2013 
og perioden derfor kun dækker et halvt år. 

Årets møder: 
Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 22 oktober på PAD. Jørgen Kurtzhals stoppede som 
formand efter mange års tro tjeneste og stor indsats. Jørgen har på fornem vis sat sit aftryk på 
DSP med de aktiviteter han har været med til at initiere og gennemfører.  
’The year in parasitology’ blev holdt af Professor Lars Hviid, CMP og sektionsleder lektor Annette 
Olsen, PAD.  

Julemødet blev afholdt d. 21. november 2013. Der var to præsentationer holdt af: Professor Kurt 
Buchman: Cod worm (Pseudoterranova decipiens) populations in Danish cod stocks associated 
with increasing seal populations: human health aspects and technological problems  
og Rune Stensvold: Human intestinal parasitism in Denmark.  

Efterfølgende var der traditionen tro gløgg og æbleskiver.  

Der var et rigtig godt fremmøde (omkring 30). Generelt er det meget glædeligt at der er så god 
opbakning til både generalforsamlingen og julemødet de senere år. Det er berigende og 
stimulerende for alle.  

På forårssymposiet d. 28. marts var temaet ”Parasites in an ever changing world". Der blev givet to 
key lecture notes af: Mark Booth, Durham University som talte under overskriften ”Environmental 
change and the future transmission potential of neglected tropical diseases” og Kim Nørgaard 
Mouritsen, Aarhus Universitet “Parasitism, climate change and the structure of coastal 
communities”. Meget forskellige men inspirerende præsentationer. 

Som noget nyt afprøvede vi ”2 minutter poster” hvor hver person som havde en poster fik 2 
minutter til, via et enkelt slide, at præsenter sit arbejde. Det var et initiativ som gav rigtig meget 
positiv feedback og er nok kommet for at blive. Dog var programmet for dagen blevet lige lidt for 
tætpakket da disse præsentationer ”kom oveni” det øvrige program. 

Poster præsentationerne og kaffe blev serveret i et rum ved siden af fest auditoriummet og ikke i 
foyeren som vanligt, hvilket også var meget positivt. 

Fremmødet var flot med omkring 92 deltagere og 32 abstracts. Det er en stor glæde at vi kan 
samle så mange omkring parasitologisk forskning i Danmark. Tak for jeres engagement og støtte! 

Young Scientist Award gik velfortjent til Sidsel Nag (oral) and Caroline Pehrson (poster). 

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Nejsum som formand (biolog, direkte valgt), Brian Lund 
Fredensborg (biolog) som næstformand, Michael Alifrangis (biolog) som sekretær og Tina Alstrup 
(dyrlæge) som kasserer. De øvrige medlemmer er Chen Ming (læge), Mohammad Nafi Solaiman 
Al-Sabi (dyrlæge) og Lothar Wiese (læge). Som suppleanter blev Kim David (læge), Stig 
Thamsborg (dyrlæge) og Rune Stensvold (biolog) valgt. 



Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen 2013, det ene med 
konstitueringen og planlæggelse af årets møder og næste med udvælgelse af abstracts til 
forårssymposiet og planlægningen af denne. Referater fra bestyrelsesmøder kan læses på 
hjemmesiden. 

Økonomi 
Tina har kæmpet en hård kamp med at få betalingerne til at kører igennem PayPal og det har 
hjulpet betragteligt ift kontingent indbetalingerne. Dog skal der arbejdes på at gøre betalingen for 
forårssymposium mere smidigt. Resultatet for 2013 blev 8658,95 kr, og vi havde ved udgangen af 
2013 en kassebeholdning på 40285,61 kr. 

I 2013 gav forårssymposiet 12547 kr.  

Medlemstal 
Antallet af registrerede medlemmer af DSP var 82 pr. maj 2014, hvilket er en stor fremgang ift. de 
56 sidste år. Dette skyldes nok både at Michael og Tina har arbejdet hård på at få indkrævet 
kontingent men også at det via PayPal er blevet lettere.  
Det er altid vigtigt at vi opfordrer studerende og andre med interesse i parasitologi til i at melde sig 
ind. 

Nye initiativer 
Af nye initiativer har vi i bestyrelsen snakket om en tur i Zoo og Den Blå Planet. Vi håber på af 
kunne afholde en af tingene i sensommeren.  
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Formand 


