Dansk Selskab for Parasitologi (DSP) Generalforsamling
10/5-2017 kl. 19.00, PAD-SUND (Dyrlægevej 100,2. sal, 1871 Frb C)

Forud for generalforsamlingen afholdtes ‘The year in parasitology’: “Malaria drugs and resistance”
ved Jørgen Kurtzhals og “Anthelmintic resistance in veterinary medicine” ved Stig Milan Thamsborg.
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1. Valg af dirigent: Annette Olsen som blev valgt med applaus

2. Valg af referent: bestyrelsen peger på Nao Takeuchi-Storm som blev godkendt med applaus.

3. Følgende har ansøgt om medlemskab i DSP:

Ama Afrah, (PhD stud) University of Ghana
Christian Simonsen (BSc stud), University of Copenhagen
Karen Schou Møller (PhD stud), University of Copenhagen
Liff Nielsen (MSc stud), University of Copenhagen
Mohammad Islamuddin (Dr), Jamia Hamdard University, Indien
Nanna Teofelius (MSc stud), University of Copenhagen
Angela Valente (PhD), University of Copenhagen
Sidsel Dahl Andersen (PhD stud), University of Aarhus
Alle ansøgere blev accepteret

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

5. Udvalgsberetninger: Jørgens Kurtzhals gav et kort overblik og resume over aktiviteterne
omkring udvalget ”Human parasitologisk diagnostik i Danmark”.
Jørgen taler med Dansk Klinisk Mikrobiologisk afdeling om mulighed for et fælles arrangement i
fremtiden f.eks. en tema dag, som DSP kan være med til at planlægge. Han arbejder på sagen.
6. Regnskab: Fremlagt af Peter Nejsum da vores kasserer Tina VA Hansen pt er i USA.
Regnskabet er godkendt af Sophie Stolzenbach og Eline P Hansen. Paypal og gruppe betalinger
har fungeret fint. Tillige har vi fået mobile pay, som gør det lettere at betale til vores
arrangementer. Underskud på 12.756,06 kr. Kassebeholdning 26.300,08 kr. Underskud for
forårssymposiet: 8.627,9 kr. Vi har fået ryddet op i medlemslisten ved at sende rykkere ud og

kontaktet de medlemmer som ikke har betalt medlemskab i 2 år. Der er nu 54 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

- På valg er Michael Alifrangis (biolog, 2014) og Tina Alstrup Hansen (dyrlæge, 2014), som
ønsker at genopstille. Begge blev valgt med applaus.
- Øvrige medlemmer, der fortsætter (ikke på valg): Brian Lund Fredensborg (biolog, 2016),
Nao Takeuchi-Storm (dyrlæge, 2016), Peter Nejsum (biolog, 2016) Birgitte J. Vennervald
(læge, 2015).

11. Valg af bestyrelsessuppleanter; bestyrelsen foreslår: Stig Milan Thamsborg (dyrlæge), Rune
Stensvold (biolog) og Kim David (læge) som blev valgt 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 Sidsel Dahl Andersen som alle blev valgt
med stort applaus.

13. Evt. Stig: Peter Nansens award er udvalgt og offentliggøres i Kuala Lumpur i september. Man
kan søge SBSP om tilskud til projekter og rejseudgifter (konference).
Dirigenten takkede for et møde i ro og orden.

_____________________________

Dirigent; Annett Olsen

_________________________________________
Formand; Peter Nejsum

Frederiksberg 10/5 2017

10 maj 2017

Formandsberetning for perioden maj 2016 til maj 2017

Jeg er super stolt af at være en del af den parasitologiske forskning i Danmark! Dansk
forskning, og her under de danske universiteter, bliver igen og igen fremhævet som
værende blandt det bedste i verden. Både når man måler på out put og impact. Og her
er parasitologien ingen undtagelse. Jeg er imponeret over at vi i sådan et lille land kan
have en parasitologisk forening med så mange aktive medlemmer. Jeg er imponeret
over at vi kan producere så meget parasitologisk forskning og af så høj kvalitet. Til
forårssymposiumet var vi rekord mange deltagere og havde rekord mange abstracts.
Dette kan kun lade sige gøre fordi der er dybt dedikeret og engageret mennesker som
står bag. For det kræver ofte blod sved og tåre at komme igennem med ansøgninger,
projekter og publicering af artikler men danske parasitologer viser igen og igen hvad
der skal til for at være helt med fremme forskningsmæssigt. Så klap jer selv på
skulderne – og være stolte over jeres indsats.

Årets møder:
Sidste års generalforsamling blev afholdt d. 19 maj på PAD. Da nobel prisen var givet inden
for parasitologi valgte vi at fokusere på dette i stedet for at have vores traditionelle ’The year
in parasitology’. Oplæggene blev holdt af Brian Lund Fredensborg: The amazing story of
Ivermectin – a tribute to Prof. William C. Campbell and Prof. Satoshi Omura og Michael
Alifrangis: The amazing story of artemisinins – a tribute to Prof. Yuoyuo Tu.
Som tidligere år ønskede vi at afholde julemødet uden for universitetets mure. Det blev til en
meget spændende aften i zoologiskhave torsdag den 24. november 2016. Det var dyrlæge
Mads Bertelsen som gav rundtur i haven efter lukketid. Det blev til en tur ”behind the scenes”
til mange af havens ikoniske dyr krydret med anekdoter - også med parasitologisk relevans.
Desuden var vi så heldige at være de første til at se den nyfødte flodhest unge. Alt i alt en
stor oplevelse!
Før rundvisningen var der traditionen tro gløgg og æbleskiver som vi fik serveret i Cafe
Konnild’s.
Der var et rigtig godt fremmøde med ca 25 deltagere, og der var efterfølgende mange
positive tilbagemeldinger. Vi er meget åbne for forslag til nye ture og arrangementer. Vi skal
dog være opmærksom på at prisen for deltagelse ikke bliver for høj – inputs er meget
velkommen.
På forårssymposiet d. 31 marts var temaet ”Host-Parasite Communication ". Der blev givet to
key lecture notes af: Antonio Marcilla, Spanien og Neta Regev-Rudzki, Israel. Meget
spændende og inspirerende præsentationer inden for dette relative nye forsknings område.
Som tidligere år havde vi ”2 minutter poster” flashtalks som igen fungerede rigtig godt.
Fremmødet var super flot med omkring 92 deltagere og 33 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 Gertrude Ecklu-Mensah (poster) og Eline Palm
Hansen (oral), men som vanligt var der rigtig mange gode præsentationer og meget
indbydende posters.
Poster præsentationerne og kaffe blev serveret i et rum ved siden af festauditoriet og det
funderede godt og bedre end sidste år da vi har skabt lidt mere plads i rummet ved at sætte
borde hen til vinduet.
Den nye løsning med at låne poster boards gratis af SUND fungere fint men kræver noget
mere af studenter medhjælperne da de skal stå for at få dem transporteret frem og tilbage
ved bruge af 3X34. Det får de så også 200 kr ekstra for men, er en meget billig løsning for
os.
Hvis medlemmerne har forslag til temaer og key notes til forårssymposium er vi meget åbne
for forslag. Især også hvis transport mv til keynotes (delvist) kan dækkes af andre veje, f.eks.
projekter ved at kombinere deres deltagelse i symposium med projektmøder.
Planlægning af forårssymposiet blev igen planlagt i samarbejde med Dansk Selskab for
Tropemedicin.
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Nejsum som formand (biolog, direkte valgt), Brian
Lund Fredensborg (biolog) som næstformand, Nao Takeuchi-Storm som sekretær og Tina
VA Hansen (dyrlæge) som kasserer. De øvrige medlemmer er Michael Alifrangis (biolog),
Birgitte J Vennervald. Som suppleanter blev Kim David (læge), Stig Thamsborg (dyrlæge) og
Rune Stensvold (biolog) valgt.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. På det første konstituerede bestyrelsen sig og
årets møder blev planlagt. Referater fra bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden.
Økonomi
Resultatet for 2016 blev et underskud på 12.756,06 kr, og vi havde ved udgangen af 2016 en
kassebeholdning på 26.300,08 kr. Underskuddet skyldes bla. at en del af kontingent for 2016
først er blevet betalt i 2017, og derfor ikke er bogført i 2016. Forårssymposiet gave et
underskud på 8.627,9 kr. Til gengæld har vi fået dækket det meste af udgifterne til keynote
speakers i 2017 udefra så her forventer vi at forårssymposium vil balancere eller give et
overskud.
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 efaktura. Tillige har vi fået indført mobile pay som også er en rigtig god løsning til at betale for
DSP arrangementer. Kasseren ønsker dog fortsat at bruge PayPal da det er lettere at følge
betalingerne og sende rykkere ud.
Medlemstal
Antallet af registrerede medlemmer af DSP er 54 pr. maj 2017 som er noget lavere end
tidligere hvor vi har været 80+. Det skyldes at vi har ryddet op i medlemslisten ved at fjerne
medlemmer som efter forespørgsel ikke længere ønsker at være medlem samt fjernet dem
som ikke har betalt kontingent de sidste 2 år. 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.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har helt sikkert brug for en opfriskning! Vi arbejder på sagen og vil meget
gerne opfordre medlemmer som har flair for hjemmesider om at melde sig og bidrage med
inputs til hvordan siden skal se ud og hvilke funktioner den skal have og meget gerne også
hvis nogle skulle have evner og tid til at lave hjemmesiden for os. Det skal bemærkes at
hjemmesiden besøges flittigt (+15 gange pr dag).
Nye initiativer
Sidste år nævnte jeg muligheden for at kommet med et bid til ICOPA 2022. Da der har været
ønske om at gå videre med ideen, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af
Jakob Skov, Birgitte J Vennervald, Nao Takeuchi-Storm, Andrew Richard Williams, Stig
Milan Thamsborg, Brian Lund Fredensborg, Kurt Buchmann, Rune Stensvold, Annette
Olsen, Lars Hviid, Katrine Brems Olsen (fra Wonderfull Copenhagen) og undertegnede.
Vi har sammen med SBSP indsendt en interesse tilkendegivelse til WFP om at vi ønsker at
komme med et bid til ICOPA 2022. Vi afventer pt information omkring hvad pre-bid skal
indeholde. Der er deadline for pre-bid til september. Ud fra pre-bids vil WFP udpege 2 som
skal komme med et fuld bid til ICOPA 2018.
Ift nye initiativer er medlemmerne er meget velkommen til at komme med forslag, og i
særdeleshed at stå for forskellige aktiviteter der kan fremme interessen for parasitologi. Jeg
kunne personligt godt tænke mig at få mere fokus på populær formidling af parasitologien i
fremtiden. Der er rigtig mange spændende historier af fortælle om parasitternes forunderlige
verden.
Peter Nejsum
Formand

