
Dansk Selskab for Parasitologi (DSP) Generalforsamling 

23/5 2019 kl. 16.00, PAP-SUND (Dyrlægevej 100,2. sal, 1871 Frb C) 

Forud for generalforsamlingen afholdtes ”populærkommunikation” ved chefredaktør, Vibeke 
Hjortlund fra Videnskab.dk, følget med diskussion om erfaringer og ideer fra medlemmerne. 

<Nogle ideer til formidling> 
- Press strategi for ICOPA 
- Folkeuniversitet i Århus 
- Offentlige foredrag i Naturvidenskab (ofn.au.dk) 
- Vin og videnskab 
- Invitere journalister fra videnskab.dk eller andre til DSP spring symposium 
- Kulturnat – visuelt midler virker, men også formidler skal være sted til at fortælle historie 
- TED talks, voksen uddannelse (e.g. praktiserende læger) 
 
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: Stig Milan Thamsborg 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: 
 
PhD stud Abbey Olsen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
PhD stud Mwemezi Lutakyawa, Kabululu og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
Lab tech Mette Arnt Schelde, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
PhD stud Charlotte Smith Bonde, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
PhD stud Audrey Inge Schytz Andersen-Civil, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
MSc stud Søren Salomonsen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
MSc stud Martin Niemann, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
Jakob Skov, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU 
PhD student Anne Borup, Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, AU  
MSc Anders Toftegarrd Boysen, Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, AU  
MD stud Laura Boysen Dahl, Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, AU 
Postdoc Julie Torvund-Jensen, Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, AU 
Post doc Bradley Whitehead, Institut for Klinisk Medicin - Infektionssygdomme, AU 
Professor Theander Thor Grundtvig, CMP, KU 
Student Sif Ravn Søeborg, CMP, KU  
Uffe Braae, SSI  



Cand.med.vet  Christina Kronborg, Bayer A/S.  
Afdelingslæge Joanna Lis-Tønder, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 
Professor Manuel, University of Antioquia, Colombia 
Lektor O. Bakhraibah Areej, Jeddah University of Girls, Saudi Arabia 
Lektor Hamad Mosab Nouraldein Mohammed, Elsheikh Abdallah Elbadri University, Sudan 
Ms Alislam Huda, University of Medical Sciences and Technology, Sudan 
Hama Abdullah Ahmed, Head of Biomedical Research team, Irak 
Somaia Saif AbouAkkada, Alexandra University, Ægypten 
 
Alle ansøgere blev accepteret 
 
4. Formandens beretning: Godkendt uden anmærkninger. Beretningen er vedlagt forneden.  
 
5. Udvalgsberetninger: Humane parasitologi diagnostik er nu etableret som en arbejdsgruppe 
under Danske selskab klinisk mikrobiologi https://dskm.dk/, Jørgen Kurtzhals og Pikka 
Jokelainen er med i udvalget. Rapport for 2019 kan findes her: https://dskm.dk/wp-
content/uploads/2019/02/Arbejdsgruppernes-beretninger-2019-1.pdf 
 
6. Regnskab: Peter (Tina).  
Regnskabet blev gennemgået.  

Indtægter 32.415,70 dkr 
Udgifter 34.440,49 dkr 
Balance -2024,79 dkr fra 2018 

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 Peter Nejsum er på valg og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Lars Hviid 
(biolog) som vælges med applaus. 
- Tina Alstrup Hansen (kasser, dyrlæge), og Nao Takeuchi-Storm (sekretær, dyrlæge) er på 
valg og ønsker ikke at genopstille. Charlotte Bonde Smith (dyrlæge), og Audrey Inge Schytz 
Andersen-Civil ønsker at still op og begge vælges med applaus. 
- Øvrige medlemmer, der fortsætter (ikke på valg): Michael Alifrangis (biolog, 2017) og, 
Brian Lund Fredensborg (biolog, 2016), Birgitte J. Vennervald (læge, 2018). 

 
11. Valg af bestyrelsessuppleanter; bestyrelsen foreslår: Stig Milan Thamsborg (dyrlæge), Rune 

Stensvold (biolog) og Kim David (læge).  
 

12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse. Bestyrelsen foreslår hhv. Sidsel D. Andersen og 
Majbritte Mardahl samt Maria Vang Johansen og Peter Nejsum som suppleant for disse. 

 
13. Evt. 

- Forslag om at udvide spring symposium internationalt 
- General forsamling i år – fin tidspunkt, måske bedre med emne om parasitologi? (e.g. Year 
in parasitology) 

 

https://dskm.dk/
https://dskm.dk/wp-content/uploads/2019/02/Arbejdsgruppernes-beretninger-2019-1.pdf
https://dskm.dk/wp-content/uploads/2019/02/Arbejdsgruppernes-beretninger-2019-1.pdf


- Den gamle bestyrelse (v. BJV) takkede den afgående formand for en stor, aktiv og 
innovativ indsat gennem mange år.  

 
Dirigenten takkede for et møde i ro og orden.  

 

 

 _____________________________  

Dirigent; Stig Milan Thamsborg 

 

 

_________________________________________  

 Formand; Peter Nejsum  

Frederiksberg 23/5 2019 



23 maj 2019 

Formandsberetning for perioden april 2018 til maj 2019 

ICOPA 2022 bliver i København!!! Takket været en energisk og dedikeret indsats fra den 
lokale arbejdsgruppe bestående af Pikka Jokelainen, 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 Wonderful Copenhagen) og undertegnede blev der indsendt pre-bid og 
efterfølgende fuldt bid til WFP i håb om at blive værter for ICOPA2022. Bag biddet står 
DSP og SBSP og dette blev præsenteret til ICOPA 2018 i Korea og ICOPAhagen gik hen og 
fik en overbevisende og flot sejr. Dette er historisk! ICOPA har aldrig før blevet afholdt i et 
nordisk land, og det kommer til at falde sammen med DSP´s 50 års fødselsdag. Tillige, er 
det en store ære og anerkendelse at være værter for verdens største konference inden for 
parasitologi og bliver en fantastisk platform for at få udvidet netværket. Et stort tillykke 
og held og lykke med forberedelserne. 

Årets møder: 

Sidste års generalforsamling blev afholdt i forbindelse med vores forårssymposium d. 6 april på 
Frederiksberg Campus. Vi prøvede dette format, da vi de sidste par år ikke har haft så mange 
deltagere til generalforsamlingen. Dette er både ærgerligt i sig selv, men også ift oplægsholder 
som har brugt megen tid til forberede ’The year in parasitology’. Til sidste generalforsamling var 
der flere som deltog, hvilket vi var glade for, men det gave også en uhensigtsmæssig afslutning 
på dagen da selskabet blev opdelt i dem som blev til generalforsamlingen, og de andre deltog til 
efterfølgende snacks og drinks. Det blev derfor diskuteret hvordan det ellers kunne gribes an, 
evt. at starte dagen med generalforsamlingen i stedet for at slutte. Det endte dog med, at vi 
besluttede at prøve at ligge generalforsamlingen i slutningen af arbejdsdagen, for at se om dette 
tidspunkt vil give flere deltagere. Vi besluttede også at afprøve andre formater og temaer, så i år 
har vi sat videns kommunikation på pogrammet. 

Dette års julemøde den 22. november blev denne gang afholdt inden for universitetets mure, 
men med et lidt anderledes program. Professor Henrik Elvang Jensen viste os den patologiske 
samling på veterinær instituttet. Den viste sige at være fyldt med mange interessante 
præparater, og især misfostre, som var som taget ud af en gyserfilm... Bagefter gav lektor Nicolai 
Vitt Meyling en kort intro til den zoologiske samling (Frederiksberg campus), og vi fik mulighed 
for at se en lang række præparater, udstoppede dyr og skeletter som vidner om den meget 
forunderlige og diverse verden vi lever i. Rundt omkring kunne man til stor glæde også se 
forskellige parasitter. Da rundvisningen allerede var kl 17 fik vi den traditionsrige gløgg og 
æbleskiver kl 16 på Dyrlægevej 100. Der var et rigtig godt fremmøde og god stemning – det er en 
fornøjelse af være sammen med gode kollegaer!  

Forårssymposium 2019 slog rekord. Der var 39 abstracts i programmet! Imponerende! Og så var 
der 83 tilmeldte hvilket også var i den høje ende. Jeg er dybt imponeret. Tak for jeres 
engagement og bidrag til at gøre dagen inspirerende og god. Vi havde to spændende keynote 
talks. Sara Perkins, UK fortalte om ‘Worms and Germs – the wild gut as an interacting biome’ og 
Bahtiar Yilmaz, Schweiz, fortalte om ‘Natural protective mechanism driven by gut microbiota 
against Plasmodium Infection’. Anne Majgaard Jensen fik YSA (oral) tillage med Anne Borup 
(poster). Stort tillykke til jer begge. 

 



De tilmeldinger samt abstract submissions forms som Nao har sat op via google forms fungerede 
rigtig godt.  

Husk at I medlemmer meget gerne må komme med forslag til temaer og aktiviteter til vores 
general forsamling og julemøde samt til vores forårssymposium. F.eks. hvis skal invitere 
keynotes eller opponenter til PhD forsvar slut marts/start april, så overvej om vi kan slå to fluer 
med et smæk. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Nejsum som formand (biolog, direkte valgt), Brian 
Lund Fredensborg (biolog) som næstformand, Nao Takeuchi-Storm (dyrlæge) som sekretær og 
Tina VA Hansen (dyrlæge) som kasserer. De øvrige medlemmer er Michael Alifrangis (biolog), 
Birgitte J Vennervald (læge). 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 2018 blev et underskud på 2024,79 dkr, og vi havde ved udgangen af 2018 en 
kassebeholdning på 32.771,25 kr. Forårssymposiet gave et underskud på 4.490,28 kr, hvilket er 
lavere end ellers da vi har fået dækket en del af udgifterne til keynote speakers eksternt. For 
ikke at blive ved med at trække for meget på kassebeholdningen, har vi bibeholdt en forhøjet 
pris for deltagelse i forårssymposium med 50 kr.  

PayPal fungerer stadigt tillige med gruppebetaling via e-faktura. Tillige har vi fået indført mobile 
pay som også er en rigtig god løsning til at betale for DSP arrangementer, og vi kan derfor undgå 
kontanter i fremtiden. 

Medlemstal 

Antallet af registrerede medlemmer af DSP er 49 pr. marts 2019 som er højere end sidste år og 
vi har rigtig mange nye anmodninger om optagelse. Dejligt at se at antallet er på vej op igen efter 
at vi har fået ryddet op i medlemslisten. 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 er blevet forbedret en del takket være tidligere studerende, Sara Almeida. Den nye 
hjemmeside har får et mere nutidigt layout, indholdet tilpasser sig automatisk forskellige 
platforme og siden giver nye muligheder med bla. online anmodning om at blive medlem af DSP. 
Vi kunne også overveje at ligge nogle flere billeder af de forskellige aktiviteter der er i DSP og 
dermed bruge siden mere aktivt.  

Nye initiativer 

Vi har ikke i gang sat nye initiativer da ICOPA2022 bid har fyldt rigtig meget. 

Peter Nejsum 

Formand 
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