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[Modtager maks. 7 linjer] (tryk F11 for at springe fra felt til felt)  

M Ø D E R E F E R A T  24. AUGUST 2015 

Forum AKB-Husudvalg   

Møde afholdt: 12. august 2015  

Sted: Seminarrum A, AKB  

Referent: MPN   

Til stede: 
Maja Puk Nielsen (MPN), Lis Dalsgaard (LD), Karstens Kristiansen (KK), 
Helle Walas (HW), Betina Bolmgren (BB), Ylva Helsten (YH) 
 
Afbud:  
Henriette Pilegaard  
 
Gæster: 
BIO havde inviteret Fritz Buster til at deltage (FB) 
 
Dagsorden: 
 
Ad 1) Ombygning af stueplan – status og videre forløb 
Status var, at det ikke havde været muligt at få byggesagen finansieret, og at 
der derfor var lagt op til egenbetaling. NEXS er – pga. flytning – 
forbeholden overfor at investere i dette. BIO har ikke mulighed for 
finansiering pt. pga. dispositionsbegræsning m.m. Herudover har det været 
nævnt, at projektet måske kan blive en del af et projekt omkring nivellering 
af planet rundt omkring den kommende Niels Bohr bygning.  
 
Sagen er derfor henlagt indtil videre med en beslutning om, at man finder 
ideen god og nødvendig, men tiden må afklare, hvad der er muligt og 
hvordan det kan finansieres.  



 

SIDE 2 AF 3  
Ad 2) Dørtelefoner – status og videre forløb 

Der forelå to løsningsmuligheder – en der er koblet til LYNC og en 
der er koblet til gangtelefoner.  
BB fortalte, at man tidligere på det gamle IFI havde brugt 
gangtelefon-løsningen, og at denne løsning havde været forbundet 
med besvær for de, der sad tæt på telefonen. LD spurgte til 
udgiftsniveau for LYNC-løsningen, da den vil være dyrere. MPN 
havde også forbehold, da problemet ved LYNC opstår, hvis en 
medarbejder er syg eller lign.  
Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med en 
dørtelefonløsning, og at man vil gå efter LYNC-modellen. Dog 
skal institutterne kende den økonomiske ramme inden endelig 
beslutning. FB sender de to tilbud til Husudvalgets medlemmer, 
inden man lægger sig fast på model.  
 

Ad 3) NEXS’ flytning til HCØ 
MPN orienterede ganske kort om flytteprocessen, hvorefter NEXS 
flytter til lokaler i HCØ i 2. kvartal 2018. Dette forventes at blive 
en dyr flytning, som instituttet et langt stykke af vejen selv skal 
finansiere. Dette, kombineret med en svingende økonomi, gør, at 
NEXS vil være forbeholden overfor de investeringer, der foretages 
i AKB. Disse skal nemlig også ses ift. hvor mange forskellige 
bygninger NEXS bor og har boet i, og hvor der er krav til 
vedligehold, ombygning ifm. renovering m.m. Instituttet bruger 
derfor nu mange penge i bygninger, som skal rømmes.  
 
Mht. hvor meget der skal flytte, så er oplægget at hele NEXS og 
alle faciliteter flytter til HCØ. Der er ved at blive nedsat forskellige 
arbejdsgrupper, der sammen med Fakultetet skal se på, hvad der er 
muligt etc.  
 

Ad 4)  Møderum i Syllabus  
 MPN spurgte til, hvorvidt det vil være muligt at omlægge 

Seminarrum D til alm. mødelokale i Outlook i lighed med resten af 
fakultetets, fremfor at have det i Syllabus, da kun en sekretær har 
adgang til at booke i Syllabus mod alle ansatte i Outlook. Netop 
dette gav anledning til bekymring hos flere tilstedeværende. MPN 
mente, at dette kunne løses i lighed med andre steder ud fra nogle 
principper om brugen af lokalet. Det blev besluttet, at BIO vender 
det med baglandet og melder tilbage.  

  



 

SIDE 3 AF 3  Efter mødet har LD meddelt, at dette ikke kan lade sig gøre for 
BIO’s vedkommende.  

 
Ad 5) Betjentfunktion i AKB 
 Husudvalget berørte kort, hvilke opgaver der kunne ligge i 

betjentfunktionen i AKB. Det blev dog hurtigt besluttet, at en sådan 
drøftelse må afvente organiseringen på driftsområdet på hele 
SCIENCE, som er ved at blive udarbejdet.  

 Tages op på næste møde.  
 
Ad 6)    Evt.  

 
 Kompressorer på 6. sal: KK fortalte, at han har klaget over de nye 

kompressorer pga. støj og rystelser.  
 Kontaktpersoner: Der er i kommissoriet lagt op til, at hver etage i AKB 

udpeger en kontaktperson, som man kan gå til i det daglige, når der er 
problemer med arbejdsmiljø, affald, andet.  
Kontaktpersoner på NEXS bliver AMG’en: Nikolai Nordsborg, Gemma 
Kroos, Betina Bolmgren  
BIO vender tilbage. 

 Follow me-print: FB meddelte, at der er etableret Follow me-printere i 
EDB-rummet og i 098F (ved siden af Dametoilettet) 

 Skraldespande: FB meddelte, at skraldespandene i gården flyttes som led 
i projektet omkring forskønnelse af Campus.  

 Mødeplan: Det blev aftalt, at der arrangeres møder for den resterende 
periode allerede nu (to om året), så møderne kommer i kalenderen. MPN 
sikrer dette.  
 


