
Dansk Selskab for parasitologi (DSP) Generalforsamling 

19/05-2016 kl. 19.00, PAD-SUND (Dyrlægevej 100,2. sal, 1871 Frb C) 

Forud for generalforsamlingen afholdtes foredrag af: 

 

Brian Lund Fredensborg: The amazing story of Ivermectin – a tribute to Prof. William C. 
Campbell and Prof. Satoshi Omura 
Michael Alifrangis: The amazing story of artemisinins – a tribute to Prof. Yuoyuo Tu 
 
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  
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. Valg af dirigent: Annette Olsen valgt med applaus 
 
2. Valg af referent: bestyrelsen peger på Michael Alifrangis som blev godkendt med applaus. 
 
3. Følgende har ansøgt om medlemskab i DSP: Sebastian von Huth, (PhD stud); Iman Mohamed 
(biolog); Sevidzem Silas Lendzele (PhD stud, Cameroon) Eline Palm Hansen (PhD stud); Laetitia 
Stefania Grieco (master stud); Rita Ljungberg (læge); Pia Nielsen (master stud); Ian Woolsey 
(PhD); Laura Myhill (PhD student); Kasper Lind Andersen (master stud); Sanne Marcher (master 
stud); Gilbert Vergera (Mikrobiolog; Filippinerne), Sophie Stolzenbach (PhD stud). 
 
Alle ansøgere blev accepteret 
 
4. Formandens beretning: Godkendt uden anmærkninger. Beretningen er vedlagt forneden.  
 
5. Udvalgsberetninger: Jørgens Kurtzhals udvalg (human parasitologisk diagnostik i Danmark) 
eksisterer men kører på meget lavt blus. Jørgen vil komme med en beretning til næste 
generalforsamling. 
 
6. Regnskab: Fremlagt af Mohammad Nafi Solaiman Al-Sabi, godkendt af Trine Staalsø og Eline P 

Hansen. Paypal har fungeret fint. Underskud på 2.069,95 kr, Kassebeholdning 38.906,14 kr. 

Underskud for forårssymposiet: 4.907,95 kr. 86 Registrerede medlemmer. Regnskabet blev 

godkendt med applaus 

7. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingent forbliver på kr. 210 kr og for prægraduate studerende: kr. 110 
kr. Altså det samme som sidste år. Forslaget blev godkendt.  
 
8. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 
 



9. Forslag fra medlemmerne: Ingen 
 
10. Valg til bestyrelsen 

 
- Formand: På valg er Peter Nejsum (Biolog, 2013). Peter blev valgt med applaus. 
- På valg er Brian Lund Fredensborg (biolog, 2013) som ønsker at genopstille samt 
Mohamad Nafi Al-Sabi (Bach.Vet.Med., 2013) som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår 
Nao Takeuchi-Storm (dyrlæge). Nao og Brian blev begge valgt med applaus. 
- Øvrige medlemmer, der fortsætter (ikke på valg): Michael Alifrangis (biolog, 2014), Tina 
Alstrup Hansen (dyrlæge, 2014), Dennis Röser (læge, 2014), Birgitte J. Vennervald (læge, 
2015). 
- Der har været 7 medlemmer af bestyrelsen og der kræves kun 6 og da Dennis Röser 
ønsker at trække sig erstattes han ikke.  

 
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. Eline P. Hansen 
og Sophie Stolzenbach samt Maria Vang Johansen og Casper Hempel som alle vælges 
med stort applaus. 
 

13. Evt.: Et muligt bit til ICOPA 2022 blev fremlagt af Peter Nejsum; er det noget som vi har 
en interesse i? Er det noget som medlemmerne vil støtte op om? Jørgen Kurtzhals kom 
med yderligere oplysninger; hvis der er interesse så skal et bud indsendes og en 
professionel konference organisator (PCO; Kenes) vil vurdere buddets kvalitet og 
gennemførlighed. De vil endvidere, hvis kongressen vindes, stå for en meget stor del af 
det praktiske samt sikre økonomien i tilfælde af underskud. Bestyrelsen for WFP 
shortlister 2 bud. Der er også ønsker om at have ICOPA oftere, f.eks. hvert andet år, dvs. 
allerede i 2020. Inddragelse af de andre nordiske lande/selskaber kunne være en 
mulighed for at løfte den store opgave det er at stå for en sådan konference. Bestyrelsen 
vil arbejde videre med ideen men efterspørger positive tilkendegivelser fra 
medlemmerne!!! 
 

Hjemmesiden; bestyrelsen synes den skal opdateres; det opfordres til medlemmerne at 
de kommer med et udspil til hvordan den potentielt skal se ud. Gode ideer eller 
kontakter til designer etc. er meget velkomment.       

 

Dirigent takker for et møde i ro og orden.  

Dirigent; Annette Olsen 

 

 _____________________________  

 Formand; Peter Nejsum  

 

_________________________________________  

  

Frederiksberg 19/5 2015 



19 maj 2016 

Formandsberetning for perioden maj 2015 til maj 2016 

 
Som noget helt specielt gik Nobel prisen i medicin og fysiologi 2015 til William C. Campbell, 
Satoshi Ōmura og Youyou Tu som har udviklet medicin til bekæmpelse af parasitiske 
sygdomme. Der har derfor været ekstra fokus på parasitter i diverse medier og i den 
sammenhæng har Brian Frendensborg og Michael Alifrangis holdt oplæg omkring 
opdagelsen af disse lægemidler i Vin og Videnskab under overskriften "Nobelkavalkade". 
Jeg synes det har været meget stimulerende at Nobel prisen er blevet givet inden for vores 
forskningsområder. Ligeledes har Ali Salantis og hans gruppe formået at trække 
overskrifter med deres opdagelser omkring graviditetsmalaria og mulig behandling af kræft. 
 
I tråd med dette vil jeg også fremhæve den store videnskabelige produktion af 
parasitologisk forskning og høje internationale kvalitet som udføres i Danmark, og som vi 
bl.a. var vidne til på vores forårssymposium. Ja, der er stigende 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 SÅ flot!!! 
 
Årets møder: 
Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 21 maj på PAD. ’The year in parasitology’ blev holdt af 
Henrik Vedel Nielsen (SSI) og Peter Nejsum (KU) med følgende titler “Gut Inflammation and 
Microbiome Diversity – How (does) protozoan parasites play a role?” og “This Year in 
Parasitology - From a Worm Perspective”. 
 
Som sidste år ønskede vi at afholde julemødet uden for universitetets mure. Det blev til en meget 
spændende aften på zoologisk museum torsdag den 19. november 2015. Vi fik et guidet tur kaldet 
"Det dyrebare". Efterfølgende var der traditionen tro gløgg og æbleskiver som vi fik serveret i 
kantinen suppleret med vores egne godter.  
 
Der var et rigtig godt fremmøde (32), og der var rigtig mange positive tilbagemeldinger. Generelt er 
det meget glædeligt at der er så god opbakning til vores møder. Det er berigende og stimulerende 
for alle.  
 
På forårssymposiet d. 1 april var temaet ”Surprising discoveries by cross-disciplinary approaches". 
Der blev givet tre key lecture notes af: Richard Martin, Timothy P Lynagh, Ali Salanti. Meget 
forskellige, spændende og inspirerende præsentationer. Som tidligere år havde vi ”2 minutter 
poster” flashtalks som igen fungerede rigtig godt. 
 
Fremmødet var flot med omkring 87 deltagere og 32 abstracts. Dvs. det samme niveau som sidste 
år. Vi kan være stolte over kvaliteten og volumen af den parasitologiske forskning i Danmark! Tak 
for jeres afgørende engagement og støtte endnu engang! 
 
Young Scientist Award gik velfortjent til Sara Almeida (poster) og Christoph M. Janitzek (oral), men 
det var dog tæt løb p.g.a. nogle meget flotte præsentationer. De forskellige posters var af 
usædvanlig høj kvalitet – meget indbydende og overskuelige at læse. 
 
Poster præsentationerne og kaffe blev serveret i et rum ved siden af festauditoriet og ikke i foyeren 
som tidligere. Det er lidt klemt, men hvis vi adskiller posters og kaffe, er vi bange for at folk bliver 
hængende ved kaffen, og ikke får set de forskellige posters. 
 



Vi har fundet en ny løsning på poster boards. Vi kan låne dem gratis på SUND, men vi skal selv 
stå for at få dem transporteret frem og tilbage. To studerende stod for dette og brugte 3X34 til 
transporten. De fik så gratis deltagelse og udgiften til transport løb op i ca. 650 kr - så det er en 
meget billig løsning. 
 
Planlægning af forårssymposiet blev igen planlagt i samarbejde med Dansk Selskab for 
Tropemedicin. Det var godt og givende – og vigtigt da det netop er et fælles symposium. Tillige 
deles udgifterne til YSA samt med udgifterne i f.b.m. key notes. 
 
 
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), Dennis Röser (læge), Birgitte J Vennervald. Som suppleanter blev Kim David (læge), 
Stig Thamsborg (dyrlæge) og Rune Stensvold (biolog) valgt. 
 
Der har været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder. På det første konstituerede bestyrelsen sig og 
årets møder blev planlagt. Referater fra bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden. 
 
Økonomi 
Resultatet for 2015 blev et underskud på 2.069,95 kr, og vi havde ved udgangen af 2015 en 
kassebeholdning på 38.906,14 kr. I 2015 gav forårssymposiet et underskud på 4.907,95 kr.  
 
PayPal fungere stadig rigtig godt til betaling af kontingent, men det kræver at kasseren holder godt 
øje med hvem der er studerende og ikke så de rigtige faktura kan blive udsendt. Gruppebetaling 
for forårssymposium gik også godt med grupperegistreringsform og e-faktura. 
 
Medlemstal 
Antallet af registrerede medlemmer af DSP er 86 pr. maj 2016. 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.  
 
Hjemmesiden 
Vi har drøftet hvorvidt vi skal have opfrisket vores hjemmeside og måske få den kørt over i et nyt 
system. Det arbejder vi pt. på. Det kan nævnes at vores hjemmeside bliver besøgt flittigt (+15 
gange pr dag) og at siden har haft 39.048 besøgende, hvoraf 21.712 er unikke, siden 2009. 
Uffe Christian Braae er vores nye webmaster som står for at poste nyheder. Et arbejde vi er rigtig 
glade for. 
 
Nye initiativer 
Vi har drøftet hvordan vi kan fastholde interessen for parasitlogi nu når Master in Parasitology er 
nedlagt. Skal vi lave initiativer målrettet KU studerende? Temaaftener? 15 min Brain Prize? Eller 
generel populærformidling? Pt. er det blevet til at vi holder oplæg i Vin & Videnskab til efteråret og 
vi arbejder på en radio serie omhandlende fascinerede aspekter af parasitter. Medlemmerne er 
meget velkommen til at komme med yderligere forslag, og i særdeleshed at stå for forskellige 
aktiviteter der kan fremme interessen for parasitologi. 
 
 
Peter Nejsum 
Formand 


