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Fremmødte: 12 medlemmer 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jan Pravsgaard Christensen blev valgt som ordstyrer og Charlotte Petersen blev valgt som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger 

 

3. Formandens årsberetning  (ved Jacob Larsen) 

Medlemstallet lå ved nytår på 103 medlemmer og 13 firmamedlemskaber. Sidste forår afholdte vi 

et videnskabeligt møde med titlen: Quantitative Flow Cytometry, med ca. 35 deltagende. 

Efterårsmødet måtte desværre aflyses grundet auditorieproblemer. Bestyrelsen har i årets løb 

afholdt 5 møder – heraf to i ”real-world” og tre via video-link. 

Vi har planlagt flere fremtidige møder og det næstkommende møde til efteråret vil have tema’et 

”Biosaftety in Flow Cytometry”. 

Vi arbejder på et fælles Nordisk møde i Danmark i 2017. Nordmændene og svenskerne er positive 

overfor planen, så det arbejder vi videre på. 

DSFCM’s bestyrelse har været repræsenteret af Jens Peter Stenvang og Charlotte Petersen på 

CYTO2014, hvor de bl.a. deltog i ”Associated Societies Network” 

 

4. Gennemgang af regnskab for 2014 

Regnskabet blev gennemgået af Jens Peter Stenvang og godkendt 

 



5. Gennemgang af budget for 2015 

Budgettet for 2015 blev gennemgået af Jens Peter Stenvang og efterfølgende godkendt 

 

6. Kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår følgende priser fra og med 2015: 

a. Personligt medlem: 150 kr årligt - GODKENDT 

b. Firma medlem: 1.500 kr årligt – GODKENDT 

  
7. Præsentation af ny hjemmeside 

Mikkel Steen Petersen har lavet en ny hjemmeside til DSFCM. Den er endnu ikke færdig men kan 

ses på følgende link: https://sites.google.com/site/danishsocietyforflowcytometry/home 

Der var generel positiv stemning for det nye layout.  

Mikkel vil overtage hvervet som webmaster efter Jørgen K. Larsen og i videst muligt omfang sikre at 

indholdet fra den nuværende hjemmeside bliver tilgængeligt fra den nye. 

Vi takker Jørgen K. Larsen for hans indsats som webmaster i de forløbne år. 

 

I samme forbindelse snakkede vi om at tilbyde firmaer at få deres logo + link til hjemmesiden mod 

et vederlag, hvilket der var tilslutning til.   

 

 

8. Kommende møder 

a. 54. møde i DSFCM: ”Biosafety in Flow Cytometry”, Aarhus 

b. Fælles Nordisk flowcytometri møde i 2017. I forbindelse hermed gør Jørgen K. Larsen 

opmærksom på at vi skal huske og advisere mødet til Mikroskopi selskaber, Stam celle 

selskaber, Molekylærbiologi studerende, etc. (kan spørge Dansk Medicinsk Selvskab for en 

relevant liste). Mødet vil også blive lavet så PhD studerende kan tage det som et PhD 

kursus.  

 

9. Valg til bestyrelsen. Alle interesserede blev opfordret til at stille op.  

a. Jacob Larsen (genvalgt) 

b. Charlotte Christie Petersen (genvalgt) 

c. Line Nederby (nyvalgt) 

 

10. Valg af suppleant 

Kåre Engkilde 

 

11. Valg af revisor 

Uffe Birk Jensen 

 

12. Eventuelt 



Gelo de la Cruz efterspørger mere aktivitet i DK. Eventuelt en brugergruppe som mødes et par 

gange om året og diskuterer applikationer og udstyr så vi kan hjælpe hinanden.  Til den nye version 

af hjemmesiden er det et ønske at lave en liste med hvilket udstyr der står hvor og hvem kan man 

kontakte. Det vil også være fint med en diskussionsgruppe/blok.  


