REFERAT af ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr.
Torsdag den 28. marts 2019, kl. 19:30.
Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet,
Rolighedsvej 23, Frederiksberg C.
1.

Valg af dirigent

Bent Nielsen blev enstemmigt valgt.

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3.

Formandens beretning (understøttet af en PP præsentation)

Arrangementer. I 2018 blev der afholdt 5 arrangementer. Vi startede med sidste års
generalforsamling den 28. februar. Vi havde samme dag inviteret til rundvisning i det nye
Plant Science Center, men måtte aflyse rundvisningen pga. for ringe tilmelding. Næste
arrangement var en rundvisning på FMC, Agricultural Solutions i Hørsholm –
fællesarrangement med PhD-foreningen (15. marts). Et spændende og informativt besøg
med 12 deltagere. Den 24. maj besøgte vi Joel Klerks Planteskole i Meløse ved Skævinge.
Vores vært viste rundt og fortalte om produktionen og de udfordringer en moderne
planteskole står overfor i dag. 11 deltog i rundvisningen. Den 26. september besøgte vi
Bellingehus Frugtplantage i Jørlunde ved Slangerup, hvor Verner Andersen, der er
biodynamisk æbleavler fortalte om biodynamiske dyrkningsprincipper herunder biologisk
regulering af skadegørere. Et spændende besøg med 16 deltagere. Den 12. november
fortalte informationsspecialist Knud Høgsberg om Kulturarv på KUB Frederiksberg. Vi blev
præsenteret for Bibliotekets unikke samling af originale tavler og undervisningsplancher fra
Landbohøjskolen med motiver af plantesygdomme og skadedyr. Arrangementets 12
deltagere fandt det meget interessant og stillede mange spørgsmål.
2019: Selskabets 50 års jubilæum blev fejret den 20. februar 2019 med deltagelse af 35
tidligere og nuværende medlemmer. Temaet for jubilæet var Spiselige insekter og
svampesygdomme. Lektor Annette Bruun Jensen, og professor David B. Collinge, Institut for

Plante- og Miljøvidenskab, KU holdt 2 inspirerende foredrag om hhv. spiselige insekter og
svampesygdomme. Efterfølgende var der ved receptionen en buffet, der også bød på
smagsprøver af spiselige insekter, - indbagte melorme med hjemmelavet citronmayonnaise
og græshopper smagt til med soya og sesam. Der var også mulighed for at smage
huitlacoche, der er plantesygdommen majsbrand og anses for en delikatesse i Mexico. Et
jubilæum er en god anledning til at hædre en kollega, der har gjort en forskel. Lektor John
Hockenhull, der bla. har siddet i det Plantepatologiske Nomenklaturudvalg fra starten i slut
tresserne og næsten 40 år frem, blev udnævnt til æresmedlem og fik overrakt en skål af
keramikeren Lene Hansen. En mere udførlig begrundelse for udnævnelsen fremgår af
Nyhedsbrev nr. 3. Hele arrangementet blev holdt i Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltnings smukke bygning på Rolighedsvej. Det var et meget vellykket arrangement.
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2018: 31. januar, 28. februar,
11. april, 11. september, 12. november, og i 2019: 16. januar og 7. marts.
Der blev holdt ekstraordinært mange bestyrelsesmøder pga. planlægningen af 50 års
jubilæet. Vi har også beskæftiget os med planlægning af andre kommende arrangementer,
Nyhedsbrevet og færdiggørelse af en folder til uddeling.
Andre aktiviteter:
Selskabet er dansk medlem af ISPP (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 (EFPP) (http://www.efpp.net/).
Selskabet har to permanente nomenklaturudvalg hhv et plantepatologisk og et zoologisk.
De er ansvarlige for navngivning af hhv. plantesygdomme og skadedyr. Se også punkt 9.
Vores hjemmeside (http://dsps.au.dk/) anvendes til at informere om Selskabets aktiviteter
samt andre arrangementer af interesse for vores medlemmer. Der er et link til listen over
’Danske navne på skade- og nyttedyr på planter’, senest opdateret 2011. Endvidere er der
link til ’Danske navne på plantesygdomme’, der er en ordbog over plantesygdomme
forårsaget af bakterier og svampe af J.P. Skou og gjort digitalt af Eigil de Neergaard og
Susanne Harding. Listen er opdateret i marts 2019. Hjemmesidens webmaster er Jens
Grønbech Hansen (jensg.hansen@agro.au.dk), der takkes for den gode service.
Nyhedsbrev og folder. I 2018 blev der som noget nyt udsendt 2 Nyhedsbreve til
medlemmerne, og nr. 3 kommer i begyndelsen af april.
Folderen er færdiggjort og er blevet uddelt ved forskellige lejligheder.
Medlemstal: På vores medlemsliste står der pt 80 medlemmer. I 2018 fik vi 5 nye
medlemmer og i begyndelse af 2019 én mere.
4.
Aflæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik det revisor-godkendte regnskab for 27/2 2018 til 31/1 2019, der var
udsendt forud for generalforsamlingen. Indtægt i 2018: 5200 kr. Underskud på 2075 kr. Der

mangler stadig 27 kontingentindbetalinger. Kasseren foreslår, at medlemmerne også kan
betale via Mobilepay. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at hæve kontingentet fra 100 kr til 125 kr, og at det er gratis for
bachelor og masterstuderende at være medlem. Efter lidt diskussion blev det med 12
stemmer for og en blank besluttet at hæve kontingentet for 2019 til 150 kr. Det begrundes i
de øgede aktiviteter i selskabet. Alle stemte for, at BSc- og MSc-studerende skal tilbydes
gratis medlemskab
6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Iben M. Thomsen, Ednar G. Wulff og David B. Collinge blev genvalgt.

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Henrik Bak Topbjerg og Dan Funck Jensen blev genvalgt.

8.

Valg af revisor

Susanne Sindberg blev genvalgt.

9.

Meddelelser fra Nomenklaturudvalgene

Hans Peter Ravn, formand for Zoologisk Nomenklaturudvalg: Der er udkommet én
Meddelelse i 2018. Der kommer løbende henvendelser om nye skadevoldere, som der
ønskes danske navne på. Landbrugsstyrelsen er f.eks. kommet med en lang liste af
karantæneskadegørere. Eksempler på nye navne er løgminerflue og amerikansk
bomuldsugle. Udvalget foreslår også skærmliljegalmyg i stedet for Agapanthus galmyg (John
Hockenhull skal spørges).
Hans Peter nævner også Projekt allearter.dk, der har til formål at give en samlet oversigt
over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. samt deres systematiske tilhørsforhold. Lars
Skipper er ansvarlig for listerne.
Formanden beretter på vegne af Eigil de Neergaard for det plantepatologiske udvalg:
Meddelelse nr 27 (maj 2018) og nr 28 (marts 2019) er udgivet og ligger på hjemmesiden.
Herudover er alle navne, godkendt efter år 2000, dvs. fra og med Meddelelse nr. 21 indsat i
den digitale liste over plantesygdomme på DSPS' hjemmeside, således, at listen nu skulle
være opdateret. Virussygdommenes danske navne er en sag, der ofte efterspørges af
Landbrugsstyrelsen. Det er imidlertid en meget stor opgave, så det må vente lidt endnu.
I den efterfølgende diskussion var der et ønske om, at de latinske navne i listen over
plantesygdomme opdateres, og det blev foreslået, at starte med de ’vigtigste’ skadegørere.

Generalforsamlingen takker Nomenklaturudvalgene for deres store indsats.
10.

Forslag til fremtidige aktiviteter

Næste arrangement er et besøg på Bispebjerg kirkegård, hvor der vil være fokus på
sygdomme, skadedyr og biodiversitet. Det afholdes den 13. juni kl 15-17. Invitation følger
senere.
For efteråret har bestyrelsen følgende forslag:





Biodiversity in urban nature (Iben), Østergro
Besøg på en vingård
Årstiderne, Krogerup Avlsgård og Humlebæk og Per Køster Øl
Samlingerne på Naturhistorisk Museum.

Dan Funck Jensen (ikke tilstede), der er ved at starte et tilsvarende selskab i Sverige, foreslår
et fællesarrangement. Det kunne f.eks. være et besøg på Universitetet i Alnarp eller i
genbanken samme sted.
Der var også et ønske om at besøge Chr. Hansen, Plant Health, når afdelingen er blevet
etableret på Højbakkegård.
11.
Eventuelt
Lisa opfordrer medlemmerne til at komme med bidrag til nyhedsbrevet.
Dirigenten takker for god ro og orden og hæver generalforsamlingen.

Før generalforsamlingen blev der afholdt Billedaften, hvor vi hørte 7 spændende indlæg om
forskellige relevante emner afbrudt af en kort ´pizza´pause.
Den 15. april 2019
Referent Tine Thach
Godkendt af dirigent Bent J. Nielsen
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