
   
  danskallergi.dk 

 
  Klinik for Allergi opg. 8 1. sal, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup   

Indbydelse til DSA’s årsmøde på Hotel Koldingfjord 16.-17. august 2019 

Kære medlem 

Endnu et år er gået og DSA vil indbyde dig til DSA’s årsmøde 2019.  

Der er meget at være nysgerrig på og programmet i år handler bl.a. om at ”se de små detaljer for 

en større sammenhæng”. Vi glæder os til at præsentere de lokale forskere krydret med lidt 

internationalt indsigt. Se Dansk Selskab for Allergologi’s hjemmeside www.danskallergi.dk for 

programmet og andre oplysninger om årsmødet.  

Vi opfordrer alle medlemmer til at indsende et abstract for præsentation af en poster i forbindelse 

med årsmødet. Abstractet bliver automatisk vurderet med henblik på deltagelse i 

foredragskonkurrencen, hvis ikke andet er angivet. Regler for abstract, poster, samt foredrags- og 

posterkonkurrence fremgår af vejledninger på Selskabets hjemmeside.  

Abstract fremsendes til sekretariatet senest den 14. juni 2019.  

I forbindelse med årsmødet uddeler DSA en pris til vinderen af foredragskonkurrencen og 

Astma-Allergi Danmark uddeler priser til vinderne af posterkonkurrencen. 

Husk at indsende ansøgninger til alle de fornemme legater, som ligeledes uddeles på årsmødet. 

Se hjemmesiden for betingelser.   

Under årsmødet afholdes den årlige generalforsamling i DSA. Generalforsamlingen er for alle 

individuelle medlemmer af Selskabet. Medlemsforslag, som ønskes behandlet på DSA’s 

generalforsamling, skal fremsendes til sekretariatet senest fredag d. 28. juni 2019. 

Tilmeldingsblanket til årsmødet findes på hjemmesiden. Prisen for medlemmers deltagelse i 

årsmødet er i år kr. 2200,- per person (kr. 1900,- ved deling af dobbeltværelse). Prisen for ikke-

medlemmer er kr. 3500,- DKK. Prisen for deltagelse uden overnatning vil fremgå af 

tilmeldingsblanketten. Sidste frist for tilmelding er den 22. juli 2019. Ved afmelding herefter 

refunderes det indbetalte beløb ikke. 

Tak til Selskabets sponsorgruppe, der også i år yder en velkommen økonomisk støtte til vore 

faglige aktiviteter. 

Vel mødt til et fagligt og socialt udbytterigt årsmøde. 

På vegne af bestyrelsen 

Esben Eller, sekretær 


