REFERAT af ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr.
Tirsdag den 14. marts 2017, kl 16:00
Fødevarestyrelsens Laboratorium, Søndervang 4, 4100 Ringsted.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog John Hockenhull, og han blev valgt med applaus.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Formandens beretning
Medlemstal: Siden sidste generalforsamling har 19 meldt sig ind i Selskabet og 5 har meldt sig
ud. Vi har d.d. 83 medlemmer.
Arrangementer: I forbindelse med generalforsamlingen maj 2016 på PLEN, Københavns
Universitet blev der afholdt lysbilledaften med 5 spændende indlæg.
I september 2016 besøgte vi Agrotech, der er en division i Teknologisk Institut. Seniorspecialist
Mads Johnsen gav introduktion til stedet og viste sammen med kolleger rundt i de nye faciliteter,
og vi blev præsenteret for laboratoriets aktiviteter indenfor diagnosticering af plantesygdomme.
Spændende besøg med 10 deltagere ’udefra’.
I 2017 er der planlagt 5 arrangementer, hvoraf det første ’Billedaftenen’ den 2. februar var en
succes med 7 interessante indlæg og 22 deltagere.
Det

næste

er

i

dag

med

Rundvisning

på

Fødevarestyrelsens

Laboratorium

og

generalforsamling. Ednar G. Wulff havde forberedt et spændende program, og vi hørte bla om
Laboratoriets opgaver vedrørende undersøgelse af planter, frø, jord, kartofler mm. for
tilstedeværelsen af planteskadegørere og om mykotoksiner produceret af skimmelsvamp. 20
deltagere havde meldt sig til besøget, og spørgelysten afspejlede den store interesse, der var
for Laboratoriets arbejdsområde. Tusind tak til Ednar og kolleger.
Det næste arrangement bliver besøg på Tystoftefondens gård ved Skælskør, 15. juni.
Bestyrelsen har planlagt, at vi efter besøget mødes på Skælskør Havn til spisning (for egen
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regning?) eller hos et par DSPS-medlemmer, der har tilbudt, at vi evt. kan afslutte dagen hos
dem.
Efteråret 2017 er der planlagt 2 aktiviteter, en tur i skoven for at se på skadevoldere (evt.
erstattet af planteskolebesøg, ved Joel de Klerk) og besøg på Borregaard Bioplant, Hvidovre.
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen, der konstituerede sig lige efter generalforsamlingen maj 2016,
har holdt bestyrelsesmøder 10.november 2016 og igen den 8. marts 2017. Udover emner som
kommende aktiviteter, har vi også haft fokus på hvordan vi får flere medlemmer. Det er besluttet
at lave en folder /flyer, der kan deles ud til interesserede.
Andre aktiviteter:
Selskabet er medlem af International Society for Plant Pathology, 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 af medlemmer til ISPP-bestyrelsen.
Bestyrelsen fik sidste år en henvendelse fra det hollandske Plantepatologiske Selskab, om vi
ville støtte deres ansøgning om at få kongressen i 2023 til Holland. På vegne af DSPS og
kolleger fra Norge og Sverige skrev jeg en anbefaling med støtte til det hollandske forslag. Det
kom med i slutrunden, men det franske Selskab vandt. Det ville ellers have givet god mening at
afholde den internationale kongres i Holland på 100 året for oprettelse af det Hollandske
Selskab.
Legeledes er vi medlem af paraplyorganisationen European Foundation for Plant Pathology. Der
afholdes EFPP konference hvert tredje år, og den næste afholdes i Frankrig 29.maj – 2.juni
2017.
Vores hjemmeside har adressen http://dsps.au.dk/, altså en Århus Universitetsadresse. Det
fungerer godt med Jens Grønbech Hansen som webmaster og fornylig har Tine, som vores
sekretær, også fået tilladelse til at redigere hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker at bruge
hjemmesiden til at oplyse, om Selskabets aktiviteter samt andre arrangementer af interesse for
vores medlemmer, f.eks. internationale konferencer. Ligeledes arbejdes der på, at hjemmesiden
kan bruges som indgang til internationale organisationer.
Endelig er Nomenklaturudvalgene for hhv Plantepatologi og Zoologi vigtige aktiviteter, der vil
blive redegjort for under punkt 9.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at Bestyrelsen fremadrettet har fokus på at kunne tilbyde
spændende arrangementer, tiltrække nye medlemmer og endelig er vi begyndt at tænke på,
hvordan Selskabets 50 år jubilæum skal fejres i 2019.
Formandsberetningen blev godkendt.
4.

Aflæggelse af regnskab
Iben Thomsen gennemgik regnskabet for 2016. Totalbeløbet i banken er 5.155,91 kr. Revisor
Susanne Sindberg har godkendt regnskabet. Den anden revisor Susanne Vestergaard har
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været vanskelig at få fat i, men har efter Generalforsamlingen fået tilsendt regnskabet til
godkendelse. Regnskabet blev godkendt med forbehold, da revisorerne ikke har underskrevet
regnskabet endnu.
5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2017 på 100 kr blev godkendt.
Der udsendes 2 typer opkrævnings-e-mails, én til medlemmer, der endnu ikke har betalt for
2016, dvs opkrævning for både 2016 og 2017, og én til medlemmer, der kun skal betale for
2017.

6.

Valg af bestyrelsen
Iben M. Thomsen, Ednar G. Wulff og David B. Collinge blev alle genvalgt.

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Dan Funck Jensen blev genvalgt. Eigil de Neergaard ønskede ikke at genopstille og Birgit
Jensen blev opfordret til at opstille og blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen takker Eigil for hans
indsats i bestyrelsen.

8.

Valg af revisor
Susanne Sindberg blev genvalgt.

9.

Meddelelser fra nomenklaturudvalgene
Eigil de Neergaard, formand for det Plantepatologiske udvalg var desværre blevet forhindret i at
deltage, men havde sendt følgende information til Lisa Munk:
Det Plantepatologiske Nomenklaturudvalg har følgende sammensætning
Eigil de Neergaard (formand)
Thomas Læssøe (KU)
Iben M. Thomsen (KU)
Brian Larsen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, tidligere NaturErhvervstyrelsen)
Mogens Nicolaisen (AU)
John Hockenhull, det længst siddende medlem i plantepatologisk nomenklaturudvalg, ønsker at
trække sig ud af udvalget. Generalforsamlingen takker John for det mangeårige arbejde i
udvalget.
Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Lyngs Jørgensen som nyt medlem. Han blev godkendt af
generalforsamlingen.
Meddelelser:
1. Liste over danske sygdomsnavne af J.P.Skou (2000) er ’genetableret’ i word-format.
Susanne Harding, der har udført det store arbejde, takkes af Generalforsamlingen. Der er en
del i listen, der skal opdateres og den skal suppleres med nye sygdomme, hvilket vil blive
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udført efterhånden.
2. Danske navne på virussygdomme er ikke med i fortegnelsen – Det vil Eigil de Neergaard
arbejde videre mere (når tiden tillader).
3. Navnelisten med sygdomsnavne i pdf. format er gjort søgbar af David Collinge. Tine Thach
uploader listen på hjemmesiden.
4. Der er et nyt sæt meddelelser undervejs (No. 26), - forventes at blive udsendt i maj 2017.
Det skal afklares, hvem der fremover sender meddelelserne til EU, Det kgl. Bibliotek etc.
NB: pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek omfatter to fysiske eksemplarer.
Hans Peter Ravn, formand for det Zoologiske Nomenklaturudvalg var desværre forhindret i at
deltage, man havde sendt følgende information til Lisa Munk:
Det Zoologiske Nomenklaturudvalg har følgende sammensætning:
Hans Peter Ravn (formand, KU)
Brian Larsen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, tidligere NaturErhvervstyrelsen)
Susanne Harding
Jørgen Eilenberg (KU)
Jan Martin har trukket sig helt ud af udvalget. Generalforsamlingen takker Jan for det
mangeårige arbejde i udvalget.
Hans Peter Ravn foreslår Henrik

Skovgård, der dog endnu ikke har accepteret.

Generalforsamlingen støtter forslaget.
David Collinge foreslår, at inddrage Fugle og Natur, da det jævnligt udsender navne. Det
Zoologiske Nomenklaturudvalg bør tage stilling til forslaget og evt. kontakte dem med henblik på
få én med i udvalget.
Meddelelser:
1. Udvalget har siden sidste meddelelse givet navne til nogle

ædelgranbarkbiller,

buksbomhalvmøl, og en række arter af galmyg (senest 9 i sidste uge).
2. Der arbejdes på næste meddelelse.
10.

Forslag til fremtidige aktiviteter
Bestyrelsen fremlagde følgende til diskussion:
1. Besøg på en Planteskole f.eks. Joel de Klerk Planteskole, Skævinge, med henblik på at
diskutere sygdoms- og skadedyrsproblemer evt. allerede i september 2017 ellers i starten
oktober 2017. Iben Thomsen er kontaktperson.
2. Besøg på FMCs (tidligere Cheminova) nye forskningscenter i Hørsholm. Ednar Wulff er
kontaktperson.
3. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Der arbejdes med zoologi og plantepatologi.
4. Tur i Pometet, Tåstrup med henblik på at diskutere sygdoms- og skadedyrsproblemer i
æbler.
Alle forslagene blev godt modtaget af Generalforsamlingen.
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Andre forslag?
Iben Thomsen foreslog, at vi kunne låne lokaler på Arboretet til generalforsamlingen i martsapril 2018.
David Collinge foreslog et besøg på Plant Science Center, men det er stadig uvist, hvornår det
er færdigt.
John Hockenhull foreslog et besøg på Flakkebjerg.
Anders Borgen har sendt et forslag om at besøge hans virksomhed i nærheden af Mariager.
Karen Severinsen nævnte, at det evt. kunne kombineres med andre besøg, som f.eks. Stenalt
Gods, der ligger syd for Randers fjord, eller Nordic Seed i Dyngby, som Mogens Hovmøller
forslog. Det blev diskuteret om en heldagsudflugt vil kunne tiltrække nok deltagere.
Endelig var der forslag om, at Selskabet kunne slå en ekskursion sammen med en ekskursion
for studerende (forslag: Karen Severinsen) eller gøre studerende opmærksom på spændende
ture i DSPS-regi (forslag: Mogens Hovmøller).
11.

Eventuelt
Lisa Munk: Knud Høgsberg, Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg, efterlyser gamle
plancher med plantesygdomme og skadedyr, bl.a. af Ellen Backe. Evt. henvendelse direkte til
Knud Høgsberg eller via Lisa Munk.
Lisa Munk efterlyste ideer til hvordan 50-års jubilæum af DSPS skal fejres? Ét forslag er at
samle gamle historier om plantepatologi og zoologi evt. til Videnskab.dk (Iben Thomsen). Emnet
sættes på dagsordenen for næste generalforsamling.
Iben Thomsen slog til lyd for, at fund af plantesygdomme indberettes til Danmarks Svampeatlas
med adressen http://www.svampeatlas.dk/ , der pt mest omhandler storsvampe.

Den 20. marts 2017
Referenter:

Godkendt af dirigent

Tine Thach og Lisa Munk

John Hockenhull

Formand
Lisa Munk
lm@plen.ku.dk

Sekretær
Tine Thach
tine.thach@agro.au.dk

Kasserer
Iben M. Thomsen
imt@ign.ku.dk
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