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Indledningsvis nævnte Henrik Brinch-Pedersen, at der fortsat indkøbes nogle få spidser på laboratoriekon-
toen, men at det ellers ser fornuftigt ud. Som tidligere aftalt, skal budgettet på laboratoriekontoen bruges in-
den året er omme. Der er et stort ønske om, at der inden for budgetrammen vil være mulighed for at inve-
stere i nyt udstyr, der kan øge vores faciliteter/kompetencer.  
 
Stillingtagen til modtagne ansøgninger 
Henrik Brinch-Pedersen har modtaget to ansøgninger på apparatur. Derudover har Henrik Brinch-Pedersen 
modtaget forespørgsel fra Birte Boelt vedrørende apparatur til ca. 400.000 kr. og fra Thies Marten Heick 
vedrørende opgradering af udstyr. Med baggrund i egne erfaringer med at søge midler til apparatur fra for-
skellige fonde, hvor der senest er opnået bevillinger fra hhv. Landbrugets Kornforædlingsfond (100.000 kr.), 
Idagaardfonden (200.000 kr.) og Holkegårdfonden (85.000 kr.), opfordrede Henrik Brinch-Pedersen til, at 
man forsøger at søge midler til apparatur gennem forskellige fonde (CGB har købt håndbog).  
 
Ansøgninger: 
a. To PCR-maskiner til et samlet beløb på 58.000 kr. (Simone Rasmussen) 

Det blev kommenteret, at indkøb over 50.000 kr. skal i udbud, hvorfor det anbefales, at der ved evt. be-
stilling afgives to ordrer. Det blev besluttet at imødekomme ansøgning på begge PCR-maskiner. Desuden 
vil Annemarie Fejer Justesen søge forskellige fonde om tilskud til PCR-maskiner.  
 

b. Autoklaver (Anne-Pia Larsen) 
Der ansøges om autoklave til 167.000 kr., printer til 10.000 kr. og bordautoklave til 70-80.000 kr. Det 
blev drøftet, hvorvidt der skulle søges gennem fonde. Da der er et stort behov for en autoklave nu, blev 
det besluttet at imødekomme ansøgningen på gulvautoklaven og vente med stillingtagen til bordautokla-
ven til sidst på året. Bestillingen skal på grund af beløbets størrelse gå igennem indkøbsafdelingen (ud-
bud). 
 

Henrik Brinch-Pedersen oplyste, at der efter indkøb af ovennævnte udstyr vil være ca. 350.000 kr. tilbage til 
resten af året på laboratoriekontoen.  
 
Der var enighed om, at der bør være større opmærksomhed på at søge støtte/tilskud til anskaffelse af appara-
tur gennem fonde. Laboratorieudvalget vil overveje, om laboratoriekontoen kan betale for abonnement på 
eller køb af håndbogen. 
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