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

Referat af ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr
Torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:30
Københavns Universitet (Landbohøjskolen)
Højbakkegård Allé 13, bygning 8-64, lokale G13
2630 Taastrup
Forud for generalforsamlingen inviteres kl. 16 til en rundvisning Højbakkegård om fænotypning af planter:
"Sensorer i luften og på jorden – hvad kan de bruges til?" v/Jesper Rasmussen og Jesper Svensgaard.
Umiddelbart før generalforsamlingen byder selskabet på sandwich, øl og vand (ca. 18:00).
Deltagere: 10 medlemmer deltog

Dagsorden
1.

Valg af dirigent. Lisa Munk.

2.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

3.

Formandens beretning, herunder oplæg til diskussion af fremtidige aktiviteter og organisering
af Selskabet

Kort sammenfatning: Kun få aktiviteter udover diverse seminarer på universiteterne,
fremadrettet måske mere som ”netværk”. Iben supplerer med hjemmeside. Forslag om at
oprette netværksgruppe. Ny vært for foreningens hjemmeside har været diskuteret, bl.a. KU
eller AU, men det skal undgås at selskabet kommer til at fremstå som en del af et universitet.
AU skal fremadrettet være vært for hjemmeside for ”European and Mediterranean Cereal Rusts
Fundation”.

Mulighederne

undersøges

nærmere.

Hjemmesiden

skal

bl.a.

indeholde

informationer om kontaktpersoner, Nomeklaturudvalgsrapporter mm.

Bestyrelsen opfordres til at mødes regelmæssigt, konkrete datoer bør fastlægges

ISPP og EFPP medlemskab. Skal vi fortsat være medlem? Forudsætter opkrævning og
betaling medlemskontingent.

4.

Aflæggelse af regnskab
a. Iben uddeler regnskab. Godkendt under forudsætning af revisorerne kan godkende
regnskabet.
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5.

Fastsættelse af kontingent og legater. GF opforderer opkrævning af kontingent for 2014,
nedsætter kontingent til 100,- og hensigtserklæring om fremtiden. Ingen legat i 2014.

6.

Valg af bestyrelse
På valg er: Henrik Jørskov Hansen, Mogens Støvring Hovmøller, Eigil de Neergaard. Eigil
stiller ikke op. Tine Thach stiller op. Henrik, Mogens og Tine vælges.

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er: Dan Funck Jensen. Genvælges. Eigil vælges i stedet for Tine.

8.

Valg af revisor
På valg er: Susanne Vestergaard. Genvalgt.

9.

Meddelelser fra nomenklaturudvalgene (Eigil de Neergaard og Jan Martin). Én ny meddelelse
fra Plantepatologisk nomenklaturudvalg, ingen fra zoologisk udvalg. Eigil vil gerne fortsætte
som ansvarlig for Plantepatologisk nomenklaturudvalg. Bestyrelsen bør kontakte Jan Martin og
opfordre ham til at fortsætte arbejdet i zoologisk nomenklaturudvalg.

10.

Eventuelt. Arrangementer bør annonceres mere tydeligt. Tak til Lisa for værtskab og
rundvisning på Højbakkegård.

Bestyrelsesmøde: 26. juni 2014, kl. 20:45

David er valgt som ny formand. Sekretær afhængig af hvem der hoster hjemmeside fremover.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 5. august. Kl 17, Frederiksberg, mødes evt. i Cafe Væksthuset,

Referent: Mogens Støvring Hovmøller
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