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Forud for generalforsamlingen blev der samme sted afholdt lysbilledaften fra kl. 17, efterfulgt af servering af 
sandwich, øl og vand. 
 
Deltagere: 10 medlemmer deltog 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent: Lisa Munk og Mogens Hovmøller 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Formandens beretning, herunder oplæg til diskussion af fremtidige aktiviteter og 

organisering af Selskabet: David Collinge redegjorde kort for selskabets aktiviteter og 

hjemmeside (http://dsps.au.dk), som er udviklet af Jens Grønbech Hansen, Aarhus Universitet. 

Selskabets medlemmer har via e-mail været inviteret til en række faglige seminarer på 

København og Aarhus Universitet. Derudover blev der i forbindelse med generalforsamlingen 

2015 afholdt rundvisning i Botanisk Have, hvor der blev set på forekomst af skade- og nyttedyr 

og biologisk bekæmpelse af førstnævnte, samt lysbilledaften forud for denne 

generalforsamling. Desuden har der været afholdt to bestyrelsesmøder. 

4. Aflæggelse af regnskab  

Iben Thomsen fremlagde regnskabet, som kun udviste ganske få bevægelser på kontoen. Der 

udestår betaling af kontingent til internationale plantepatologiske selskaber. Flere medlemmer 

udtrykte bekymring over dette, og bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til ESPP og 

ISPP og sørge for, at eventuelle restancer bringes i orden. Regnskabet godkendes under 

forudsætning af revision uden anmærkninger. 

5. Fastsættelse af kontingent og legater 

Der er tidligere udmeldt et kontingent på 100 kr for det kommende år, hvilket fastholdes. Der 

uddeles ikke legat før kontingentbetaling genoptages. Igen udtrykker flere medlemmer 

bekymring over manglende opkrævning. Kontingentet opkræves ved udsendelse af e-mail til 

selskabets medlemmer med oplysning om Selskabets kontonummer: 1551 2157586.  Husk 

at anføre navn på indbetalingen. 

6. Valg af bestyrelse 

På valg: Henrik Jørskov Hansen (genopstillede ikke), Mogens Støvring Hovmøller. Desuden 

ønskede Susanne Harding at udtræde af bestyrelsen.  
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Lisa Munk blev opfordret til at opstille og blev valgt enstemmigt. Desuden indtrådte suppleant, 

Tine Thach, i bestyrelsen og Mogens Støvring Hovmøller blev genvalgt. Der blev efterlyst 

medlemmer med zoologisk baggrund til bestyrelsen.  

Ref. Helle Mathiasen, GartneriRådgivningen og gæsteforsker på KU/PLEN, er efterfølgende 

blevet opfordret til at deltage i bestyrelsen. Helle har sagt ja.      

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 

På valg er: Dan Funck Jensen: Genvalgt 

8. Valg af revisor 

På valg er: Susanne Vestergaard: Genvalgt 

9. Meddelelser fra nomenklaturudvalgene (Eigil de Neergaard og Hans Peter Ravn) 

Eigil fortalte om arbejdet med at digitalisere de plantepatologiske navnelister - med hjælp fra 

Susanne Harding. Desuden blev opmærksomheden henledt på, at der er en række modtagere 

af Nomenklaturmeddelelser, BÅDE de zoologiske og de plantepatologiske, der IKKE er 

medlemmer af DSPS. Adresselisten desangående er tilgået sekretær, Tine Thach og omfatter 

Kgl. Bibliotek/pligtaflevering, Dansk Sprognævn, EU-Kommissionen, Europarådets 

oversættelseskontor, Europarlamentet, samt de udvalgsmedlemmer, der ikke er medlemmer af 

DSPS. Eigil understregede, at det er vigtigt, at den nye formand for det zoologiske 

nomenklaturudvalg er klar over denne forpligtelse til udsendelse. 

10. Eventuelt 

Mogens Hovmøller fortæller om ”14th International Conference on Cereal Rusts and Powdery 

Mildews”, som blev afholdt på Hotel Marienlyst i Helsingør, 8.-11. juli 2015. Mødet blev en stor 

succes med deltagelse af 148 forskere fra 37 lande. Abstract, PowerPoint shows, samt 

videopræsentationer af key-note indlæg kan ses på hjemmesiden: http://emcrf.au.dk/ 

 

 

 

Mogens Støvring Hovmøller 

På vegne af Bestyrelsen 

  

Godkendt af dirigent Lisa Munk 
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