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14. 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 

 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Charlotte blev valgt som ordstyrer og referent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, ”Bemanding” og ”MoFlow Astrios” punkterne blev flyttet forrest 

 
3. Bemanding 

Der gives tilladelse til at laborant Anette Thomsen opgraderes fra 18 ½ til 32 
timer/uge i FACS Core i 4 måneder. Der skal udarbejdes en beskrivelse af hvilke 
ekstraopgaver hun skal have i denne periode. 
 

4. Status: Moflo Astrios cellesorter 
Beckman Coulter har betalt for at få instrumentet i drift og de garanterer drift af 
instrumentet i 2018. Yderligere betaler Beckman Coulter for mere træning i brug 
af instrumentet. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2017 

Regnskab for 2017 blev gennemgået og godkendt 
 

6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2018 
Budget for 2018 blev gennemgået. Der rundsendes et nyt revideret budget for 
2018 som inkluderer overførsel af 2017 overskud samt midlertidig ekstra 
laborantløn. 

 
7. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2017 

Årsrapporten for 2017 blev gennemgået af Charlotte og godkendt. For detaljer, se 
venligst Årsrapport 2017. 

 
8. Servicekontrakt 2018 



ImageStream’en er nu 2 år gammel og skal derfor nu på en servicekontrakt. 
Servicekontrakten inkluderer et årligt besøg samt flytning af instrumentet i 
forbindelse med flytning til Skou Bygingen. 
På servicekontrakt i FACS Core er nu en ImageStream, en LSRFortessa og 2 x 
FACSAriaIII cellesortere.  

 
9. Revidering af Statutter, herunder styregruppens sammensætning  

Statutter fra 07.10.2015 blev revideret i følgende paragraffer: 
§13 ”Styregruppen refererer på AU til de tre institutledere (Institutleder for 
Institut for Biomedicin, Institutleder for Institut for Klinisk Medicin og 
Institutleder for Molekylærbiologi og Genetik)” Sætningen blev slettet. 
 
§21 ”Det daglige ledelsesteam afholder månedlige møder med henblik på 
driftsstatus samt planlægning af kommende opgaver. Den daglige leder er 
ansvarlig for planlægning og indkaldelse til møderne” erstattes med: 
 
”Det daglige ledelsesteam afholder månedlige møder, eller efter behov, med 
henblik på driftsstatus samt planlægning af kommende opgaver. Den daglige 
leder er ansvarlig for planlægning og indkaldelse til møderne” 
 
§28 ”FCF-apparaturets servicekontrakter afregnes efter følgende algoritme:” 
 erstattes med: 
 
”FCF-apparaturets servicekontrakter (inkluderer ikke MoFlo Astrios) afregnes efter 
følgende algoritme:” 
 
§32 ”Statutterne, herunder styregruppens sammensætning, revideres hvert andet 
år ved styregruppemødet i februar – næste gang i februar 2017” erstattes med: 
 
”Statutterne, herunder styregruppens sammensætning, revideres hvert andet år 
ved styregruppemødet i februar – næste gang i februar 2020” 
 
Det blev besluttet, at der ikke skulle laves om i styregruppens sammensætning, 
den forbliver derfor uændret. 

 
10. Fremtidsplaner for FACS Core Faciliteten 

Der skal søges om midler til udskiftning af FACSAriaIII sorterne – nye sortere 
skal være inde i et sikkerhedskabinet for at efterleve internationale 
sikkerhedsregler. 
FACS Core er med i en Roadmap ansøgning fra 2015 
FACS Core er med i en Novo Nordisk Fond intrastruktur ansøgning 2018 
FACS Core vil lave ansøgning til Mærsk Fonden sammen med udvalgte forskere 
til udskiftning af FACSAriaIII sorterne.  
 
Ved flytning til Skou Bygningen, ultimo 2018, samles alle FACS Core 
Facilitetens instrumenter som i dag er spredt i Bartholin Bygningen. 



 
11. Næste møde  

Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 8:00-9:30 i Havestuen, Bartholin bygningen 
 

 
12. Eventuelt 

Mikkel minder om at Blodbank og Immunologi har en SONY Spectral Analyzer – 
et flowcytometer, som modsat konventionelle flowcytometre, analyserer 
komplette fluorescens spektre. Ved relevante projekter, kan forskere sendes 
videre til Mikkel og Bjarne. 

 
   
 
  
  


