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 Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr 
 Danish Society for Plant Diseases and Pests 
 

 
Referat ordinær generalforsamling i 

Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr  
Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 

 
Københavns Universitet (Landbohøjskolen) 

Thorvaldsensvej 40, 1. sal, mødelokale H117 + K117 
1871 Frederiksberg C 

 
Til stede: 10 personer 

 

1. Valg af dirigent: Lisa Munk 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Formandens beretning 

v/ Henrik Jørskov Hansen (formand):  

Som besluttet på generalforsamlingen 21/3-2011 har foreningen fortsat sine aktiviteter. Der har 

været afholdt to bestyrelsesmøder. Et den 20/6-2011 og det andet 31/1-2012. Ved det første 

bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Jørskov Hansen som formand, 

Mogens Hovmøller som sekretær og Iben Thomsen som kasserer. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer i perioden var Ednar Wulf, Susanne Harding, David Collinge og Eigil de 

Neergaard. Bestyrelses suppleanter var Dan Funch Jensen og Tine Thach. 

Årets arrangementer var: Frugt og Bærhaven den 6/7 fra 16-18. Her var 8 deltagere til 

arrangementet. Det andet arrangement blev afholdt som et besøg om skadevoldere i Haven 

KU-Frederiksberg Campus den 8/9 fra kl. 16.30. Her var kun to deltagere; Endvidere et 

arrangement på invitation fra Anders Borgen den 25.7.2011 ved Mariager om gamle kornsorter. 

Som sidste arrangement blev afholdt lysbilledaften. Endvidere er udsendt diverse invitationer 

fra KU LIFE til foredrag. Bl.a. 3 Phd foredrag i marts 2012, to seminarer med udenlandske 

foredragsholdere om Fusarium, et foredrag om biodiversitet og white blister rust samt Prof 

indsættelse i Flakkebjerg. Det er prisværdigt at disse invitationer sendes ud til medlemmerne, 

da det støtter ønsket udtrykt ved sidste generalforsamling om, at foreningen har en forankring i 

det danske universitetsmiljø. 

Kontingent 2011 er ikke opkrævet jvnf. Generalforsamlingen 2011. 

Bestyrelsen har diskuteret hvordan hjemmesiden kan opdateres og hvordan arbejdet med 

opdateringen kan fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne, men der er ikke noget synligt 

resultat endnu. Login feltet på hjemmesidens forside www.dsps.dk er misvisende – det er ikke 

nødvendigt. Det er alene et felt for redaktørerne. Det vil forsøges fjernet eller i det mindste 

nedtonet. 

Rejselegatet for 2011 blev uddelt til Jette Them Lilholt til delvis dækning af udgifter til studietur 

til Mexico. 
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Medlemstallet er i øjeblikket 85. 

LM opfordrer til opkrævning af kontingent, da det er et dårligt signal at det ikke gøres. 

Endvidere opfordrede LM bestyrelsen til at tage initiativ til at øge medlemstallet. 

Tine T: arrangementer bør også annonceres på hjemmesiden. 

Beretningen godkendt.  

 

4. Arrangementer 2012. Konkrete forslag fremlægges. 

Tine T: laver liste over tidl afholdte arrangementer. 

Forslag: 

 19. juni 2012, 15.30 – 17:30: Plantepatologiske forsøg ved Flakkebjerg, herunder Det 

Globale Rustcenter, arrangør: Mogens Hovmøller 

 5. juli 2012, 16 - 18: Frugt & Bærhaven, arrangør: Iben Thomsen 

 12. september 2012: Sygdomme og skadedyr KU Campus Frederiksberg, arrangør: D. 

Collinge 

 30. september 2012, 14-16. Pometet, sygdomme og skadedyr i frugttræer og buske.  

John Hockenhull viser rundt. 

 Planteskole Joel de Klerk (Iben undersøger) 

 Besøg på vingård (?) 

 

5. Aflæggelse af regnskab  

Iben fremlægger regnskab. Balance ca. 11.000 kr p.t. 

Godkend – udsendes med referatet. 

 

6. Fastsættelse af kontingent og legater  

130 kr fortsat for 2012. Der uddeles ét legat på max 3.500 kr 

7. Valg af bestyrelse 

På valg er: Henrik Jørskov Hansen, Mogens Støvring Hovmøller, Eigil de Neergaard  

Genvalg til alle 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

På valg er: Dan Funck Jensen 

Dan valgt 

9. Valg af revisor 

På valg er: Susanne Vestergaard 

Genvalgt 

10. Nyt medlem af Zoologisk Nomenklaturudvalg. Lars Monrad Hansen, Aarhus Universitet, er gået 

på pension og ønsker ikke at fortsætte. Hans Peter Ravn, Skov og Landskab er foreslået som 

afløser. Kort rapport vedlagt 

Hans Peter Ravn vælges – HPR har iflg. Jan Martin (formand) accepteret   

11. Meddelelser fra nomenklaturudvalgene (Eigil de Neergaard og Jan Martin) 

Kort notat fra zoologisk udvalg fremsendt af Jan Martin Nr. 4 og 5 udsendt? MSH udsender  
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Plantepatologisk meddelelse nr. 23 næsten færdig. Sekretæren udsender til medlemmer. 

Udvalget sørger selv for at udsende pligtaflevering samt til modtagere som ikke er medlemmer 

af selskabet.  

12. Eventuelt 

 Ordstyreren takkes for god ro og orden 

 

Generalforsamlingen afsluttes ca. 20:30 

 

Referent: Mogens Hovmøller  

Sekretær 

 


