
REFERAT 
 

Generalforsamling 
Dansk Selskab for Flowcytometri 

 
6. maj 2014 kl. 15:00-15:45 

Rigshospitalet, Auditorium 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Jacob Larsen blev valgt som ordstyrer. 
Charlotte Petersen blev valgt som referent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Indkaldelse til generalforsamling var sket efter gældende regler og dagsordenen blev 
godkendt uden anmærkninger. 
 

3. Formandens årsberetning (ved Jacob Larsen) 
Selskabet har i det forgangne år afholdt to videnskabelige møder. 
7. november 2013 blev et møde afholdt på Aarhus Universitet med tema ”Software in 
Flow Cytometry”, et vellykket arrangement med mange deltagere. 
6. maj 2014 blev et møde afholdt på Rigshospitalet i København med tema 
”Quantitative Flow Cytometry”. 
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, både i København, Århus og et via telefonmøde. 
Til den internationale flowcytometri kongres CYTO2013 repræsenterede både Jens 
Peter Stenvang og Charlotte Petersen DSFCM. 
Et fælles Nordisk Flow Cytometrimøde hvor DSFCM skal være vært har vi haft 
diskuteret og i første omgang har vi valgt at flytte mødet fra 2015 til 2016 for at det 
ikke skal falde sammen med ISAC’s møde i Glasgow i 2015. Lige nu undersøges det om 
det Svenske og Norske Selskab vil være med. Hvis de melder positivt tilbage, vil vi gå 
videre med at planlægge et fælles møde i Aarhus i 2016. 
 

4. Gennemgang af regnskab for 2013 (ved Jens Peter Stenvang) 
Jens Peter gennemgik regnskabet som var blevet minutiøst revideret af Anni Skovbo og 
Uffe Birk Jensen. Regnskabet godkendt uden anmærkninger. 
Det blev  bemærket at vi bruger mange penge på at få ”hostet” vores hjemmeside, dette 
emne forsættes under punktet eventuelt. 
 

5. Gennemgang af budget for 2014 (ved Jens Peter Stenvang) 
Budgettet blev gennemgået og er lavet ud fra de eksisterende kontingent priser. 
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Kontingent for 2014 
Kontingent for 2014 er stadig 100 DKK/år per ordinært medlem og 1.000 DKK per 
firma/år 



Bestyrelsen påtænker at hæve kontingentet for medlemmer til 150 kr/år og til 1.500 
kr/år for firmaer fra 2015. Det er blevet svært at finde gratis lokaler at låne vores 
møder, derfor er udgiften til at holde møder blevet dyrere. Til næste år skal 
generalforsamlingen holdes i starten af marts så vi kan nå at stemme om kontingent 
stigningen.  
 

7. Kommende møder 
53. møde i DSFCM vil blive afholdt i Odense. Søren Hansen vil være behjælpelig med 
lokale lån. 
 
Fælles Nordisk flowcytometrimøde 2016. Vi afventer svar fra de Svenske og Norske 
kolleger før vi går videre med denne sag.  

 
8. Valg til bestyrelsen 

Jens Peter Stenvang blev genvalgt 
Jan Pravsgaard Christensen blev genvalgt 
 

9. Valg af suppleant 
Mikkel Steen Petersen blev genvalgt 
Carl-Henrik Brogren blev genvalgt 
 

10. Valg af revisor 
Anni Skovbo blev genvalgt 
Uffe Birk Jensen blev genvalgt 
 

11. Eventuelt 
Der blev snakket om at gøre møderne mere interessante for laboranter/bioanalytikere. 
Dette kunne gøres med at have en workshop med basis FCM undervisning. Evt kan 
firmaer også levere undervisning. Der vil kunne blive reklameret igennem de lokale 
laborant/bioanalytiker klubber. 
 
Jacob snakkede om vi kunne formidle et netværk til klinikere. Det vil være rart at vide 
hvor hvilke instrumenter står og hvilken ekspertise der er de forskellige steder.  
 
Der blev snakket om at revidere hjemmesiden og få den hostet et andet sted. Mikkel 
Petersen snakkede om at man vil kunne bruge GoogleSites ganske gratis. Han vil prøve 
at få tid til at lave et forslag til en ny hjemmeside. 
 


