Referat af Generalforsamling i DSFCM, 04/04/2013, København (15:30‐16:30)

11 Deltagere

Dagsorden ifølge vedtægterne er:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
Jacob Larsen taler om:
* Bestyrelses valg 2012
* Efterårsmødet 2012
* Planlagte møder (kort)
3. Bestyrelsen foreslår vedtægts ændring af § 5a:
4. Valg til bestyrelsen,
På valg er:
a. Alexander Schmitz (ønsker ikke genvalg)
b. Jacob Larsen
c. Kåre Engkilde
Charlotte Pedersen (stiller op)

Jørgen Larsen valgt

Godkendt

Ikke genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Valgt ind i bestyrelsen

Suppleanter:
Mikkel Steen Petersen
Carl-Henrik Brogren

Genvalgt
Genvalgt

Revisorer:
Uffe Birk Jensen (ønsker genvalg)
Anni Skovbo (Stiller op)

Genvalgt
Valgt

5. Indkommende forslag fra medlemmerne

Ingen

6. Kassererens beretning: Regnskabsaflæggelse

Godkendt

7.

Kassererens beretning: Budget og kontingent

Godkendt

8.

Kontingent for 2013

9.

Kassereren fortalte at DSFCM har fået et CVR nr (34790205) I forbindelse
med bestræbelserne på at udvide tegningsretten til at omfatte flere
bestyrelsesmedlemmer.

Uændret, Godkendt

10. Kommende møder
Bestyrelsen har planlagt at efterårsmødet vil omhandle software analyse
for de forskellige producenter (fx Flowjo flowingsoftware etc) får
mulighed for at vise hvad deres software kan og analysere et standard
datasæt. Til slut planlægges en paneldiskussion hvor det vil være muligt
at stille alle producenterne/udviklerene spørgsmål
 Planlægges at foregå i Århus
o Jørgen K. Larsen spørger ind til møder til næste år.
Bestyrelsen nævner at der har været snakket om et fælles skandinavisk
møde i KBH som nordmændene var positivt indstillede på, men det er
ikke lykkedes at få respons fra svenskerne og et sådant møde kræver
mere end et års planlægning
Eventuelt
o Jens-Peter stenvang har modtaget nogle partikeler fra Gerhard Nebe-von
Caron til at teste sit flowcytometer som han deler ud til interesserede
o Diskussion om selskabet skal sende en person til ISAAC eller ESCCA > bestyrelsen kan selv vedtage om de sender en repræsentant for
DSFCM
 Positive opbakningen fra general forsamlingen
o Forslag om at flytte DSFCM kontoen fra Danske Bank til Nordea, idet vi
kan få rente og fjerne kontogebyret
o





Kl: 16:30 afsluttes general forsamlingen

Alexander Schmitz
Kaare Engkilde
Jacob Larsen

