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Beslutnings referat: 

Annie er formand og referat tagning går på omgang og sendes herefter til Ian som lægger 

det på nettet. 

 

Hjemmeside. Ian kontakter Leif Bolding og sørger for at AKb´s hjemmeside kommer til 

at ligne Biocentrets. 

 

Repræsentanter i AKbygningens arbejdsmiljøgruppe. Annie og Ian vil på næste 

AMU møde informere om at 4. sal mangler en daglig arbejdsmiljøleder der kan ersatte 

Kjeld og at der skal udpeges en ny. Siv og Rasmus, inviteres som repræsentanter for den 

nye 6. sal til næste AKB – amu møde af Ian. 

 

Dyrestald - GMO, Isotop og kemikalie affaldshåndtering i AKB dyrestald. Ordentligt 

udsugning i affaldshåndteringen efterlyses af Bettina, som også gerne så at GMO-, 

Kemikalie- og Isotop-affald samles i dyrestalden. Dette er i betragtning efter at de nye 

dyrestaldsplaner viser at kun den ene halvdel skal benyttes til dyr.  

 

Ian og Bettina er udnævnt som repræsentanter for brugerne i AKb i forbindelse med 

renovering af dyrestalden. 

 

Annie og Bettina udarbejder en overskuelig affaldsvejledning som sendes rundt til alle i 

huset pr. mail. 

 

Diskuteret ”cykelstald” – men indtil videre opfordrer vi cykel ejere til at ”chippe” cyklen. 

 

Centrifuger. Eftersyn af centrifuger: på Biologisk institut har man vedtaget at teknikere 

selv kan/skal udføre eftersyn via en tjekliste /service skema.  

 

GMO – status.  5. sal er godkendt. Ian har sendt skabelon til GMO- klassificering ud til 

koordinatorerne for de enkelte etager. 4. sal er afleveret men ikke godkendt endnu. 

 

Tag et kig på rum 520 og se på forskelligt op satte: albuekøller og punkt sug - 2 modeller 

– slange-modellen og en hættemodel. Bestemme sig inden udgangen af uge 19 og meld 

tilbage til Fritz. 



Indeklima.  Der er flere der har oplevet problemer med indeklimaet efter ombygning: 

støv eller afdunstning fra møbler. Vi mener der mangler ordenligt rengøring af hele 

etagen. Dette tager Ian og Annie op på næste AMU – møde.  

 

AMU-nyt: Intet. 

 

Hjertestarter. Hjertestarter finansieret af biologisk institut er opsat i gennemgangen 

udfor den tilligere boglade. Vedtaget at vi på hjemmesiden skal have et lille link med film 

om brugen af den. 

 

APV-handlings planer. Da handlingsplanerne inddrager AKb plus Biocentret vil Annie 

ringe til Pia Skovgård fra proteinkemi i biocenteret og foreslår et møde – Pia har gode 

erfaring med de løsninger vi søger. 

 

 

Papaffald.  Containeren er ofte proppet - Bettina skriver en mail til Vibeke og informerer 

hende. 

 

Næste møde fredag d. 3/9-2010 kl. 10:00 
 


