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Forud for generalforsamlingen var der arrangeret rundvisning i Botanisk Have, hvor medlemmerne udover
havens seværdigheder kunne høre om plantesygdomme og skadedyr.
Elleve medlemmer deltog i Generalforsamlingen, der begyndte med et let traktement.

Dagsorden
1.

Lisa Munk blev valgt som dirigent

2.

Formandens beretning (David Collinge):
Flg. blev fremhævet
•
•
•
•

3.

Ny hjemmeside: http://dsps.au.dk/
En række faglige seminarer
Lysbilledaften
Tre bestyrelsesmøder

Aflæggelse af regnskab (regnskab fremlægges)
Iben Thomsen fremlægger regnskab, som endnu ikke var revideret. Der var kun afholdt få udgifter,
men der udestår kontingent til internationale plantepatologiske selskaber. Regnskabet godkendes
under forudsætning af revision uden anmærkninger. (

4.

Fastsættelse af kontingent og legater
Nuværende kontingent: 100 kr. Lisa Munk foreslår, at kontingentet sættes op, samt at legatet på ny
uddeles. Forslaget vil blive behandlet på næstkommende generalforsamling.

5.

Valg af bestyrelse
På valg er: Iben Thomsen, David Collinge, Ednar Wulff.
Alle genvælges.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Ingen

6.

Valg af revisor
Britta Dahl Jensen har tidligere været revisor, men kan ikke fortsætte, da hun er flyttet til Østafrika.
Susanne Sindberg, Tystoftefonden, vælges som revisor.

7.

Meddelelser fra nomenklaturudvalgene.

Eigil berettede fra det plantepatologiske udvalg:
7.1
Steen Lykke Nielsen er udtrådt af nomenklaturudvalget. Som sin efterfølger har han udpeget
Mogens Nikolaisen (Flakkebjerg), der har overtaget virus-forskningen efter Steen.
Mogens Nikolaisen er villig til at indgå i udvalget. Hans medlemskab skal godkendes af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte dette.
7.2.
Lars Skipper fra DANBIF, der er den danske afdeling af GBIF (Global Biodiversity Information
Facility), havde indkaldt en del af de eksisterende navneudvalg i Danmark indenfor zoologi,
mykologi og botanik til møde 23. februar 2015. Ideen fra DANBIF´s side var at vurdere
mulighederne for at etablere et overordnet navneudvalg inden for det biologiske område. Der var
en positiv holdning fra deltagerne på mødet, men i hvor høj grad DANBIF /Allearter kan virke som
et samlende princip kunne Eigil ikke helt vurdere. Den faglige autoritet kan fortsat alene ligge hos
de enkelte udvalg, men det kunne være af gavn om et overordnet udvalg fik den funktion at gøre
det lettere for brugerne at finde ”gyldige” danske navne; - for eksempel inden for det botaniske
område, hvor flere navneudvalg er aktive.
For det plantepatologiske nomenklaturudvalg forventes kontakten til Lars Skipper/DANBIF at være
af positiv betydning, da Allearter hidtil har ignoreret udvalgets navne, hvorimod man har accepteret
navne vedtaget af DSPS´ zoologiske navneudvalg.
7.3.
Det plantepatologiske nomenklaturudvalg har i mange år haltet bagefter det zoologiske udvalg, der
forlængst har offentliggjort listen over danske navne på skadedyr elektronisk og gjort den
tilgængelig for brugerne via et link til KU-LIFE. I modsætning hertil er navnelisterne over
plantesygdomme, nu hvor Skou´s bog fra 2000 ikke længere kan købes, i praksis utilgængelige i
samlet form. Nu bliver de danske navne på plantesygdomme imidlertid digitaliseret, - et arbejde der
netop er påbegyndt - og kan derefter lægges ind på DSPS´ hjemmeside. Der er i første omgang
kun tale om navne på svampe- og bakteriesygdomme. Virussygdommenes navne kræver en
omfattende revision før de vil kunne udgives i en samlet udgave i elektronisk form.

Det zoologiske nomenklaturudvalg
Der var ingen repræsentanter for det zoologiske navneudvalg til stede ved generalforsamlingen,
men Eigil kunne oplyse, at Iben og han har modtaget en meddelelse fra Jan Martin, hvor han
nævner at han ønsker at overlade posten som formand for udvalget til Hans Peter Ravn – idet han
selv fortsætter som medlem, i det mindste for det kommende år.
Generalforsamlingen godkendte dette.

Udvalgenes sammensætning er herefter:
Det plantepatologiske nomenklaturudvalg
Eigil de Neergaard (formand)
Brian Larsen
Iben M. Thomsen
Mogens Nicolaisen
John Hockenhull
Thomas Læssøe
Det zoologiske nomenklaturudvalg
Hans-Peter Ravn (formand)
Brian Larsen
Susanne Harding
Jan Martin
Jørgen Eilenberg

8.

Eventuelt

Mogens Hovmøller fortæller om den nært forestående ”14th International Conference on Cereal
Rusts and Powdery Mildews”, som afholdes på Hotel Marienlyst i Helsingør, 8.-11. juli 2015. Der er
tilmeldt i alt ca. 150 forskere fra 37 lande. Abstract, PowerPoint shows, samt videopræsentationer
af key-note indlæg: http://emcrf.au.dk/icrpmc2015/welcome-to-the-conference/

Både Bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer er velkomne til at foreslå og forestå
arrangementer relevant for Selskabet. Bestyrelsen planlægger en Lysbilledaften i begyndelsen af
2016.

På bestyrelsens vegne

Mogens Støvring Hovmøller

sekretær
mogens.hovmoller@agro.au.dk

Godkendt af dirigent
Lisa Munk

