
Indbydelse til årsmøde i Dansk Selskab for Allergologi på Hotel Koldingfjord 20.-21. august 2021 

 

Kære medlemmer  

Det er en særlig glæde for DSAs bestyrelse atter at kunne indbyde jer til årsmøde i vanlige rammer på Hotel 

Koldingfjord. COVID 19 pandemien medførte aflysning af årsmødet 2020 og de fortsatte restriktioner har 

betydet at beslutningen om at gennemføre årsmøde anno 2021 først er truffet endeligt for ganske nylig. 

Når august oprinder er det vores håb, at pandemien vil påvirke årsmødet i beskedent omfang, men mødet 

og Hotel Koldingfjord vil selvsagt respektere de gældende anbefalinger, herunder krav om coronapas.  

Under de givne forhold er årsmødeprogrammet denne gang uden udenlandsk kolorit, men til gengæld med 

et bredt udsnit af førende forskere inden for dansk allergologi. Vi glæder os således til at præsentere det 

spændende program, der sammen med andre relevante oplysninger om årsmødet 2021 fremgår af DSAs 

hjemmeside (www.danskallergi.dk). 

Vi opfordrer alle medlemmer til at indsende abstracts. Abstracts vurderes (medmindre det fravælges ved 

tilmelding) i første omgang med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen. Alle regler for og praktiske 

oplysninger omkring abstracts, posters og foredragskonkurrence fremgår af menupunkter under ”Årsmøde 

2021” på www.danskallergi.dk. DSA uddeler som vanligt en pris til vinderen af foredragskonkurrencen og 

Astma-Allergi Danmark ligeledes som vanligt priser til vinderne af posterkonkurrencen. 

Deadline for indsendelse af abstracts er mandag d. 21. juni 2021 

Medlemmer opfordres tillige til at ansøge diverse opslåede legater, der ligeledes fremgår af hjemmesiden.  

Generalforsamling 2021 afholdes igen som del af årsmødet og er for alle individuelle medlemmer af 

selskabet. Medlemsforslag som ønskes behandlet på DSAs generalforsamling skal være DSAs sekretariat i 

hænde senest fredag d. 9. juli 2021. 

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

år kr. 2200,- pr. person (kr. 1900,- ved deling af dobbeltværelse). Prisen for ikke-medlemmer er kr. 3500. 

Prisen for deltagelse uden overnatning vil fremgå af tilmeldingsblanketten. Ved afmelding efter 

nedenstående frist for tilmelding refunderes det indbetalte beløb ikke. 

Sidste frist for tilmelding til årsmødet er torsdag d. 22. juli 2021 

Tak til selskabets loyale sponsorgruppe, der også i år yder en årsmødet en velkommen økonomisk støtte. 

Vel mødt til et fagligt og socialt udbytterigt årsmøde. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Henrik Fomsgaard Kjær, sekretær 

http://www.danskallergi.dk/
http://www.danskallergi.dk/

