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6. styregruppemøde for FACS Core Faciliteten 

 
Lille bibliotek, Klinisk Immunologisk Afd. (bygn. 3, 1. Sal, loftskilt 8) 

Aarhus Universitetshospital, Skejby 
 
 

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

 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 
 Uffe Jensen blev valgt som ordstyrer og Charlotte Petersen som referent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Præsentation af nyt styregruppemedlem: Institutleder for Molekylærbiologi 

og Genetik, S&T, Erik Østergaard Jensen 
 Erik Østergaard Jensen blev budt velkommen i styregruppen. Erik Ø. Jensen er 
 glad for at forskere fra S&T kan få sorteret og kørt prøver på på lige fod som 
 forskere fra Health. Core faciliteten er gået fra at være en core facilitet ved Health 
 til at være en core facilitet for hele AU, hvilket alle parter er meget tilfredse med. 

 
4. Godkendelse af tillæg til FACS Core Facilitetens statutter 
 Der var enighed om at tillægget ikke er nok, men at statutterne skal skrives helt 
 om for at teksten passer til de nye forhold. På FACS Core Facilitetens 
 hjemmeside kommer der til at stå at statutterne er under revision. Charlotte 
 Petersen skriver ny version som sendes rundt til hele styregruppen senest 14 dage 
 før næste styregruppemøde. 

 
5. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2013 (CCP) 
 Charlotte Petersen og Mikkel Petersen gennemgik årsrapporten for 2013 og den 
 blev godkendt. 

 
6. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013 (CCP) 
 Charlotte Petersen gennemgik regnskabet for 2013 som blev godkendt. 

 



7. Gennemgang og godkendelse af budget for 2014 (CCP) 
 Charlotte Petersen gennemgik budgettet for 2014 som blev godkendt. 
 

8. Servicekontrakt  
 For 2014 kommer servicekontrakten til at koste 114.307 DKK. Institut for Klinisk 
 Medicin, Institut for Biomedicin og FACS Core Faciliteten betaler hver 1/3 af 
 kontrakten (svarende til 38.307 DKK).  

 
9. Fremtidsplaner for FACS Core Faciliteten 
 Der blev snakket om at der er et ønske om at kunne sortere levende infektiøst 
 (GMO klasse II) materiale. Det kan ikke lade sig gøre i Bartholin bygningen, men 
 cell sorteren på Klinisk Immunologisk afdeling står i et biosafety hood og vil 
 kunne sortere klassificeret materiale. Men her har celle sorteren ingen bemanding. 
 Der er enighed om at sende et brev ud til forskere for at kortlægge det aktuelle 
 behov.  

Der har været en forespørgsel fra Institut for Geoscience om man skulle gå 
sammen i en ansøgning om en cellesorter i en sterilbænk, ikke fordi de arbejder 
med infektiøst materiale, men for at kunne beskytte deres materiale mod 
forurening. Der var stemning for at Charlotte skal gå videre med dette.  

 Mikkel Petersen gjorde opmærksom på at der findes et instrument som er et 
 kombineret flow cytometer og mikroskop, et sådan instrument vil passe rigtig 
 godt ind i core faciliteten og det vil kunne udvide den service vi kan tilbyde vores 
 brugere. Det er et instrument core faciliteten vil søge finansiering til. 

 
10. Næste møde (September 2014) 
 Fredag den 26. september 2014 kl. 9:00-10:30 i Havestuen i Bartholin bygningen. 

 
11. Eventuelt 

 Ingen emner 
 

   
 
  
  


