
      Referat 
 

03-03-2016 kl. 14:00-15:30 

 
10. styregruppemøde for FACS Core Faciliteten 

 
Mødelokale 624, Bartholin Bygningen (bygn. 1242, 6. sal) 

  
Fremmødte: Thomas G. Jensen, Kristjar Skajaa, Erik Østergaard Jensen, Per 
Höllsberg, Peter Hokland, Mikkel Petersen, Marianne Hokland, Uffe Birk Jensen 
og Charlotte Petersen 
 
Afbud: Bjarne Møller 

 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Per Höllsberg blev valgt som ordstyrer og Charlotte Petersen som referent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2015  

Charlotte Petersen gennemgik årsrapporten for 2015. Se venligst årsrapporten for 
deltaljer, helt kort: Det går rigtig godt for FACS Core Faciliteten. Der er 
fremgang i antal brugere og faciliteten giver overskud. 
Årsrapporten blev godkendt 

 
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2015 

Rengskabet blev gennemgået af Charlotte Petersen og blev godkendt. 
Thomas G. Jensen informerer om at Inst. Biomedicin er ’bank’ for core 
facilitetens overskud, så selvom kontoen egentligt skal gå i nul hvert år, vil 
overskud/underskud blive akkumuleret på Instituttet og dermed være til rådighed 
for core faciliteten. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2016 

Budgettet blev gennemgået af Charlotte Petersen og blev godkendt. 
 

6. Servicekontrakt 2016 
Idet instrumenterne fra Becton Dickinson ikke længere er helt nye, er der valgt et 
højere serviceniveau, hvor bl.a. reservedele er inkluderet. Medico-teknisk 
afdeling, AUH, har forhandlet en god pris hjem på servicekontrakten så den ikke 
bliver meget dyrere end den eksisterende kontrakt. 

 



7. Fremtidsplaner for FACS Core Faciliteten 
 

a. Ny medarbejder 
Der var et stort og kvalificeret ansøgerfelt til den opslåede 32 timers AC-
TAP stilling. Fem blev indkaldt til samtale, alle med 10-15 års erfaring 
med flowcytometri og erfaring i at sortere celler.  
Per 1. april blev cand scient, PhD Anja Bille Bohn ansat i FACS Core 
Faciliteten. 
 

b. Nyt udstyr 
FACS Core Faciliteten er blevet udvidet med en ImageStream. 
Instrumentet er installeret og klar til brug og oplæring i apparaturet og 
tilhørende software til databehandling er i gang. 

 
8. Næste møde (September 2016) 

Fredag den 2. september 2016 kl. 8:30-10:00 i Havestuen (Bartholin Bygningen) 
 

9. Eventuelt 
Priser for den nye ImageStream: 
400 kr/time når vi kører for forskerne. 
200 kr/time når forskerne har kørekort til at bruge instrumentet selv. 
330 kr/time for konsulenttid til databehandling. 
 
MoFloAstrios på KIA: Charlotte skal arrangere et møde med Kristjar Skajaa, Lars 
Østergaard, Bjarne Møller og Mikkel Petersen ang. inddragelse af instrumentet i 
FACS Core Faciliteten, da der nu er mulighed for at bemande instrumentet. Prisen 
for sortering på MoFloAstrios vil blive højere end sortering på Aria’erne, idet 
instrumentet tager længere tid at starte op og lukke ned. 

 
 

   
 
  
  


