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Referat 

 
1. Valg af dirigent: Annette Olsen valgt med applaus, konstaterer at GF er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent: bestyrelsen peger på Dennis Röser som blev godkendt med applaus. 

 
3. Der var desværre ikke nye medlemmer som har søgt om optagelse i DSP i år. Peter nævnte 

vigtigheden af hele tiden at opmuntre folk med interesse i parasitologi om at blive medlem af vores 
forening, herunder især studerende. 

 
4. Formandens beretning: Godkendt uden anmærkninger. Beretningen er vedlagt forneden.  

 
5. Udvalgsberetninger: JK fortæller om arbejdsgruppen indenfor ESCMID vedr. human parasitologisk 

diagnostik, og der afventes udspil derfra, ift. om man i DK skal tilslutte sig dette. Titia Kortbeck (RIVM) 
er leder af denne gruppe. 

 
6. Regnskab: Fremlagt af Tina Vicky Alstrup Hansen, godkendt af Annete Olsen og Trine Staalsø. Paypal 

har fungeret fint. Overskud 690,47 kr, Kassebeholdning 40.976,00 kr. Underskud for forårssymposiet. 

87 Registrerede medlemmer. Regnskabet blev godkendt med applaus 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver på kr. 210.- og for prægraduate studerende: kr. 110. Altså 
det samme som sidste år. Forslaget blev godkendt.  

 
8. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Jesper Monrad som æresmedlem, og 

generalforsamlingen accepterer indstillingen med applaus. JM accepterer. 
 





Formandens beretning;  Peter Nejsum, perioden maj 2014 til maj 2015 
 
Vi kan være stolte! Der produceres meget – og god parasitologisk forskning i Danmark - og det kan 
vi være meget stolte af!!! Der er meget hård konkurrence om fondsmidler i disse år i Danmark, men 
trods dette bliver der gentagende gange bevilliget penge til parasitologiske forskningsprojekter og 
nye PhD- og post doc projekter søsættes. Det er en tid med mange udfordringer, og det skal ikke 
underkendes, men det er også vigtigt at vi klapper hinanden og os selv på skulderende, for vi 
parasitologer gør det i al beskedenhed rigtig godt! Tillykke. 
 
Årets møder 
Sidste års generalforsamling blev afholdt d.22 maj på PAD. ’The year in parasitology’ blev holdt af 
professor Birgitte J. Vennervald, PAD og professor Jørgen Kurtzhals, CMP. Tak for nogle meget 
spændende præsentationer. 
 
Som et nyt tiltag ønskede vi at afholde julemødet uden for universitetets mure. Det blev til en meget 
spændende aften på den Blå Planet mandag den 24. november 2014. Aftenen startede med at vores 
æresmedlem Flemming Frandsen gav en introduktion til den Blå Planet, dens tilblivelse og historie. 
Derefter fik vi en eksklusiv guidet tour rundt i planeten af Kasper Jørgensen og Kai Frydendahl. 
Efterfølgende var der traditionen tro gløgg og æbleskiver som vi dog ekstraordinært fik serveret i 
’Spisestedet ØST’ (Meyers køkken). 
 
Der var et rigtig godt fremmøde (omkring 30), og der var rigtig mange positive tilbagemeldinger. 
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: Gioia Capelli, Italien som talte under overskriften ”Expected and unexpected 
(re)emergent parasites and vectors in Europe: understanding the current situation and predicting 
future scenarios” og Israel Cruz, Schweiz “Re-emerging Leishmaniasis in Southern Europe”. Meget 
spændende og inspirerende præsentationer hvor den ene (Gioia) havde karakter af oversigt og den 
anden (Israel) mere var historie præget. 
 
Vi gentog ”2 minutter poster” hvor hver person som havde en poster fik 2 minutter til at præsenter 
sit arbejde ved brug af max 1 slide. Det fungerede igen rigtig godt – og er kommet for at blive. 
Udfordringen er dog ikke at lave et for tæt pakket program.  
 
Poster præsentationerne og kaffe blev serveret i et rum ved siden af fest auditorietog ikke i foyeren 
som vanligt, hvilket også var meget positivt. 
 
Vi skal have fundet en ny løsning til posters da de boards som vi plejer at bruge er smidt ud.  
 
Fremmødet var flot med omkring 82 deltagere og 32 abstracts. Vi kan være stolte over kvaliteten af 
den parasitologiske forskning i Danmark! Det er også 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 Caroline Salling Olsen (poster) og Miriam Casacuberta 
(oral) men det var dog tæt løb pga nogle meget flotte præsentationer. 
 



Som noget specielt var der solformørkelse på dagen, men desværre var det overskyet, så det var 
ikke let at se. 
 
Planlægning af forårssymposiet blev lavet i tæt samarbejde med Dansk Selskab for Tropemedicin. 
Det var meget godt og givende – og vigtigt da det netop er et fælles symposium. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Nejsum som formand (biolog, direkte valgt), Brian Lund 
Fredensborg (biolog) som næstformand, Michael Alifrangis (biolog) som sekretær og Mohammad 
Nafi Solaiman Al-Sabi (dyrlæge) som kasserer. De øvrige medlemmer er Tina VA Hansen 
(dyrlæge) Chen Ming (læge) og Dennis Röser (læge). Som suppleanter blev Kim David (læge), Stig 
Thamsborg (dyrlæge) og Rune Stensvold (biolog) valgt. 
 
Der har været afholdt 1 ordinært bestyrelsesmøde og 2 planlægningsmøder ifbm forårssymposium. 
På det første konstituerede bestyrelsen sig og årets møder blev planlagt. Referater fra 
bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden. 
 
Økonomi 
Nafi har overtaget kasser posten efter Tina. Det er forløbet rigtig godt denne gang, da Danske Bank 
nu har en speciel afdeling som tager sig af foreninger mv. PayPal fungere stadig rigtig godt til 
betaling af kontingent. Gruppebetaling for forårssymposium gik også godt med 
grupperegistreringsform og e-faktura.  
 
Resultatet for 2014 blev et overskud på 690,47 kr, og vi havde ved udgangen af 2014 en 
kassebeholdning på 40.976,08 kr. I 2014 gav forårssymposiet et underskud på 6387,04 kr.  
 
Medlemstal 
Antallet af registrerede medlemmer af DSP er 87 pr. maj 2015. Det er altid vigtigt at vi opfordrer 
studerende og andre med interesse i parasitologi til i at melde sig ind, da der hele tiden er et 
naturligt fald i medlemstallet. Tillige er det nødvendigt jævnligt at minde medlemmer om at betale 
kontingentet.  
 
Formandskab i international sammenhæng 
Jørgen Kurtzhals er blevet formand for World Federation of Parasitologists og Jakob Skov formand 
for The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology. Det er fornemt at vi fra dansk side har 
medlemmer siddende på så centrale poster. Held og lykke med opgaven til jer begge. 
 
Nye initiativer 
Af nye initiativer har vi i bestyrelsen snakket om en tur i Zoo – men husk - vi er altid åbne for nye 
og gode forslag til aktiviteter vi som forening kan gøre sammen og for at promovere parasitologien i 
Danmark.  
 


