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Referat af ordinær generalforsamling i 
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr 

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.45. 

Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet,  
Rolighedsvej 23, Frederiksberg C, mødelokale von Langen, 1.sal. 

 
Til stede: 10 medlemmer. 

1. Valg af dirigent 

John Hockenhull blev enstemmigt valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt (Nummerering af punkter opdateret)  

 

3. Formandens beretning (understøttet af en PP præsentation) 

Arrangementer. 2019 var et aktivt år med seks arrangementer. Vi startede i februar med 

Selskabets 50 jubilæum, der var et meget vellykket arrangement med 35 deltagere. Det blev 

omtalt på generalforsamlingen i marts 2019, og jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på det i 

dag. Umiddelbart før generalforsamlingen i marts 2019 havde vi inviteret til Billedaften, hvor 

syv indlægsholdere viste billeder og fortalte om igangværende projekter. Det var en aften med 

inspirerende indlæg bl.a. om biologisk bekæmpelse og om skadegørere i jordbær og ædelgran. 

21 deltagere deltog i arrangementet. Både Billedaften og Generalforsamling blev afholdt på 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor Iben M. Thomsen sørgede godt for os. Den 

13. juni inviterede vi på rundvisning på Bispebjerg Kirkegård. Kirkegårdsgartner Gunner 

Thalberg fortalte om kirkegården og de udfordringer herunder sygdomme og skadedyr, der er 

på en kirkegård i dag. Iben M. Thomsen bidrog med sin store viden om træsygdomme og 

landskabsarkitektstuderende Christoffer Bergstedt fortalte om sit specialeprojekt, der 

omhandler mikrohabitater på trætorsoer. En dejlig solskinsdag med 21 deltagere (nogle fra 

Dendrologisk Forening).  Den 18. september besøgte vi Pometet, Tåstrup, hvor pometmester 

Lasse Lose og nogle af hans medarbejdere viste rundt og fortalte om de mange nye tiltag, der 

er sat i værk. Der var rig lejlighed til at se plantesygdomme og skadedyr. Et vellykket 

arrangement med 19 tilmeldte. Den 12. november 2019 var der rundvisning i Statens 

Naturhistoriske Museums samlinger i fjernlageret i Brøndby. Samlingsmedarbejder Christian 

Lange gav først en kort introduktion til stedet og viste dernæst rundt i de forskellige samlinger, 
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specielt i samlingerne med plantesygdomme og skadedyr, og fortalte om opbevaringsmetoder 

og registrering. Han opfordrede også deltagerne til at aflevere gamle herbarier eller andet, der 

kan have interesse for eftertiden. Måske kan noget af det afleverede ’udfylde huller’ i 

tidsserier af en bestemt art. Det var et meget spændende besøg med deltagelse af 11 

medlemmer. Alt i alt er bestyrelsen meget tilfreds med de gennemførte arrangementer.  

Andre aktiviteter. Selskabet er medlem af International Society for Plant Pathology 

(http://www.isppweb.org/ ) og vores repræsentanter (såkaldte ISPP councillors) er Mogens S. 

Hovmøller og David B. Collinge. De er vores stemmer i ISPP, for eksempel ved valg af 

kongreslokaliteter og valg af medlemmer til ISPP-bestyrelsen. Selskabet er også medlem af 

paraplyorganisationen European Foundation for Plant Pathology (http://www.efpp.net/). Der 

afholdes EFPP konference hvert tredje år, og det næste er i England i december 2020, hvor det 

afholdes som fællesarrangement med British Society for Plant Pathology (hvor vores 

bestyrelsesmedlem David B. Collinge i øvrigt er President-elect). 

Selskabets hjemmeside (http://dsps.au.dk/) anvendes til at informere om vores aktiviteter 

samt andre arrangementer af interesse for medlemmerne. Der er links til listerne ’Danske 

navne på plantesygdomme’, der er en ordbog over plantesygdomme forårsaget af bakterier og 

svampe af skrevet af J.P. Skou og gjort digitalt af Eigil de Neergaard og Susanne Harding og til 

’Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr’. Webmaster er Jens Grønbech 

Hansen (jensg.hansen@agro.au.dk), der takkes for den gode service. 

 

Endelig er Nomenklaturudvalgene for hhv. plantepatologi og zoologi vigtige aktiviteter. 

Udvalgene har til opgave at vedtage danske navne på sygdomme og skadedyr. Kommissorierne 

er blevet revideret, se under punkt 11. 

 

Det er udsendt fem Nyhedsbreve indtil nu, det seneste i 2020. Tidligere er der udsendt to i 

2018 og to i 2019. Enkelte medlemmer har været flittige bidragsydere – tak til dem -, men 

generelt er det vanskeligt at få bidrag til nyhedsbrevene. 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder i 2019: 16. januar, 7. marts, 25. 

april, 18.september og indtil nu ét i 2020: 6. januar. Begyndelsen af året blev brugt på 

forberedelse af 50 års jubilæet. Men ellers er tilbagevendende punkter på møderne 

planlægning af kommende arrangementer, bidrag til Nyhedsbrevene og økonomi. I 2019 har vi 

også diskuteret nomenklaturudvalgenes kommissorier, diskuteret om Selskabet kan bidrage til 

sygdomsovervågning, og endelig startede vi diskussionen om, hvordan vi som Selskab kan 

markere FN International Plant Health Year 2020. 

Medlemstal. På vores medlemsliste står der pt 80 medlemmer. I 2019 fik vi seks nye 

medlemmer og tilsvarende antal meldte sig ud. 

 

4. Aflæggelse af regnskab (Bilag vedlagt) 

Kassereren fremlagde Selskabets regnskab, der blev godkendt. Indtægterne i 2019 var 9350 kr. 

og overskuddet på ca. 2800 kr. Den store indtægt skyldes bl.a., at kontingentet på sidste 

http://www.isppweb.org/
http://www.efpp.net/
http://dsps.au.dk/
mailto:jensg.hansen@agro.au.dk
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generalforsamling blev sat op fra 100 kr. til 150 kr., det er blevet muligt at betale via MobilePay 

(hvilket en del medlemmer har gjort brug af), og at kassererens rykkere har båret frugt.  

Medlemskab af EFPP og ISPP er betalt for 2019 og 2020, og vil blive betalt for flere år ad gangen 

for at spare betalingsgebyrer.  

Det blev diskuteret, om Selskabet skal genindføre uddeling af et rejselegat, nu da der er 

kommet mere i beholdningen, og Generalforsamlingen var positiv overfor forslaget. 

Dirigenten foreslog, at der i fremtiden i regnskabsbilaget også medtages sidste års regnskab – 

det tages til efterretning.  

Der var ros til revisorerne og kassereren for det gode arbejde. 

 

5. Orientering om CVR-registrering af Selskabet 

Kassereren berettede, at der er lovkrav om CVR-registrering for foreningen. Bankkontoen skal 

omlægges fra en privat konto til en foreningskonto og ny digital postkasse/Eboks skal oprettes. 

Det er i proces og vil være oprettet om få dage, hvorefter der kommer et dokument til digital 

underskrivning af Bestyrelsens medlemmer. Der er fordele ved at være oprettet som CVR, og 

flere har som en fremtidssikring adgang til foreningens konto.  

 

6. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 er uændret på 150 kr, hvilket blev vedtaget. 

Master- og bachelorstuderende og foreningen æresmedlemmer har gratis medlemskab. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mogens S. Hovmøller, Helle Mathiasen, Lisa Munk, Tine Thach blev genvalgt.  

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Henrik Bak Topbjerg og Dan Funck Jensen blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor 

Susanne Vestergaard blev genvalgt.  

 

10. Nomenklaturudvalgene  

Meddelelser 

Formanden for det Zoologiske Nomenklaturudvalg Hans Peter Ravn var desværre forhindret i 

at deltage, så formanden berettede på vegne af ham. Hans Peter Ravn ønskede at trække sig 

som formand og fra Nomenklaturudvalget. Hans forslag til nyt medlem er Lars Skipper 

(allearter.dk). Formanden synes, at det er et godt forslag og anmodede generalforsamlingen 

om at overlade udpegningen af nyt medlem og ny formand til bestyrelsen. Zoologisk 

Nomenklaturudvalg har udsendt en Meddelelse (nr. 8) i 2019. Selskabet takker Hans Peter 

Ravn for hans store arbejde i udvalget.  

Formanden for det Plantepatologiske Nomenklaturudvalg Eigil de Neergaard berettede, at der 

er udgivet to Meddelelser fra det Plantepatologiske Nomenklaturudvalg i 2019, nr. 28 i marts 

og nr. 29 i november. Der har været en del aktiviteter i udvalget især på grund af opgaver fra 

myndighederne, nyt EU Direktiv etc.  
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Godkendelse af reviderede kommissorier (Bilag vedlagt) 

Bestyrelsen har i samarbejde med Nomenklaturudvalgenes formænd opdateret 

kommissorierne for de to udvalg. Det første kommissorium blev skrevet i 1978, opdateret i 

1993 og igen i 2006. I 2006 blev Nomenklaturudvalget opdelt i 2 udvalg for hhv. Plantepatologi 

og Zoologi. I den foreliggende udgave er bl.a. udvalgenes opgaver præciseret og et par 

utidssvarende paragraffer er fjernet. Efter reformulering af punkt 8 og et forslag om at 

historikken skrives ind i kommissorierne blev de vedtaget. Opdaterede kommissorier udsendes 

med referatet. 

Generalforsamlingen takker Nomenklaturudvalgene for deres store indsats. 

11. Forslag til fremtidige aktiviteter 

Bestyrelsens forslag.  

 Bestyrelsen har tidligere foreslået en ekskursion til Sveriges Lantbrugsuniversitet - 

Alnarp. Status er, at Dan Funck Jensen, formand for Svensk Växtpatologisk Förening og 

suppleant i vores Selskab, i samarbejde med medarbejdere på SLU-Alnarp (bla Erland 

Liljeroth) er i gang med at planlægge besøget. Det bliver onsdag 10. juni 2020 med 

ankomst ved 10-tiden, og programmet vil bla omhandle projekter om jordbær og 

kornsygdomme. En medarbejder fra Jordbruksverket vil også være til stede. 

Bestyrelsen forventer, at det er muligt at samle deltagere nok til et heldagsekskursion 

og Sektionen for Plantepatologi og Entomologi ved AU har allerede udtrykt interesse i 

at deltage. Transporten til Alnarp er under overvejelse – evt. samkørsel?  Iben M. 

Thomsen vil undersøge om det er muligt at bruge IGN bus/tjenestebil, (også et 

forsikringsspørgsmål).  

 Lufthavnsbesøg med det formål at se på indførsel og kontrol – Ednar Wulff er i gang 

med at undersøge, om det er muligt. Forslag til tidspunkt: efteråret 2020. 

 International Year of Plant Health 2020 – Formanden foreslog markering af året ved at 

uddele et rejselegat, fx 3000 kr. David B. Collinge foreslog, at legatet kan øremærkes til 

deltagelse på en af de konferencer, der fejrer IYPH – fortrinsvis til yngre personer, 

ph.d.-studerende etc., hvilket blev positivt modtaget af forsamlingen. 

Det overvejes at markere IYPH med en kronik – Bestyrelsen vil diskutere det på et 

kommende møde. 

Forslag fra generalforsamlingens deltagere: 

John Hockenhull foreslog et besøg på en virksomhed med produktion af spiselige insekter. 

Bestyrelsen arbejder vider med forslaget. 

 

12. Eventuelt 

David B. Collinge er President-elect i BSPP. Han anbefaler, at man bliver medlem af BSPP, hvor 

der også er gode muligheder for at søge rejselegater. Der er en del fondsmidler, og få ansøgere. 

https://www.bspp.org.uk/funds/travel/. 

 

Dirigenten sluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede 

dirigenten for den gode indsats og Iben M. Thomsen for at have taget sig af alt det praktiske i 

forbindelse med aftenens arrangementer. 

https://www.bspp.org.uk/funds/travel/
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Før generalforsamlingen blev der afholdt Billedaften, hvor vi hørte spændende indlæg om forskellige 

relevante emner. I pausen blev der serveret tærter. 

 

 

 

Referent:  

Tine Thach 

6 marts 2020    

 

    Godkendt af dirigent John Hockenhull 

 

 

 

Formand  Sekretær   Kasserer 
Lisa Munk  Tine Thach   Iben M. Thomsen 
lm@plen.ku.dk  tine.thach@agro.au.dk   imt@ign.ku.dk  

mailto:lm@plen.ku.dk
mailto:tine.thach@agro.au.dk
mailto:imt@ign.ku.dk

