
      Referat 
 

08-02-2017 kl. 08:30-10:00 

 
12. styregruppemøde for FACS Core Faciliteten 

 
Mødelokale ”Havestuen”, Bartholin bygningen 

  
Til stede: Thomas G. Jensen, Kristjar Skajaa, Erik Østergaard Jensen, Per 
Höllsberg, Bjarne Møller, Peter Hokland, Mikkel Petersen, Marianne Hokland, 
Uffe Birk Jensen og Charlotte Petersen 
Ingen afbud. 

 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Charlotte Petersen blev valgt som ordstyrer og referent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
3. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2016 

Årsrapporten for 2016 blev gennemgået af Charlotte og godkendt. For detaljer se 
venligst Årsrapport 2016 

 
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2016 

Regnskab for 2016 blev gennemgået af Charlotte og godkendt. Overskuddet må 
overføres til næste finansår (2017). 

 
5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2017 

Budget for 2017 blev gennemgået af Charlotte og godkendt 
 

6. Servicekontrakt 2017 
FACS Core Facilitetens instrumenter fra Becton Dickinson kom sidste år i et 
højere service niveau som inkluderer reservedele, grundet instrumenternes alder. 
Servicekontrakten tegnes sammen med Medicoteknisk afdeling i Region Midt, 
idet vi ved at samle alle instrumenter kan få 20% rabat på servicekontrakten. 
Betaling af servicekontrakten er således: 
¼ Institut for Biomedicin 
¼ Institut for Klinisk Medicin 
¼ Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
¼ FACS Core Faciliteten 
 

7. Status: Moflo Astrios cellesorter 



Der har været et to-dags kursus på sorteren, herefter kunne sorteren bruges. Der 
har været for få sorteringer til at evaluere brugen af MoFlo Astrios sorteren. 
Sorteren vil blive evalueret til næste styregruppemøde i september. 

 
8. Fremtidsplaner for FACS Core Faciliteten 

 
a. Prisstigning 1/5 2017 (denne prisstigning blev varslet 1/11 2016. På 

hjemmesiden er både nuværende- og takster fra 1/5 2017 tilgængelige) 
b. Opgradering/udskiftning af instrumenter (der skal løbende evalueres 

hvad der er brug for i core faciliteten, FACSAriaIII sorterne er nu 6 ½ år 
gamle - ansøgninger skal skrives i god tid) 

 
9. Næste møde (September 2017): Onsdag 20. september 2017 kl. 10:00-11:30 i 

Havestuen, Bartholin bygningen. 
 

10. Eventuelt 
Peter Hokland spørger til generationsskifte af TAP personale. Det er ikke lige op 
over. Der gøres opmærksom på at der skal være penge til oplæring og dermed 
overlap af stillinger. 
 
Peter Hokland fortæller at der vil være en ”Flowcytometri dag” den 18/5. Der skal 
FACS Core deltage og præsentere. 

 
 

   
 
  
  


