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 Dagsorden 

Rækkefølgen tilpasset 

 Referent  

IHL 

 Opfølgning på sidste møde 

Hjemmeside – AKbygningen har fået sin hjemmeside http://www1.bio.ku.dk/akb/dokument/  

Isotopansvarlig – Der skal udpeges en for hver sektion / Erik Richter er for IFI. 

Affaldshåndtering – Overskuelig side er udfærdiget af Betina og er på hjemmesiden – Annie 

forfatter en på engelsk. 

Hjertestarter – Brugsanvisning på hjemmesiden – Vi har to en i mellemgangen i stuen og en på 

2.sal (IFI) – begge nævnes på hjemmesiden. Der afholdes kusus i brug af hjertestarter 8. eller 15 

oktober – der kommer en tilmelding 

 Hovedrengøring i AKb – Institut-budget – Betina orienterede 

Problemet er rengøring i den del af bygningen der ikke er GMO-ombygget – pasagen af 

Håndværkere mm har sat sit præg. Sagen er ikke en GMO-sag men en Drifts-sag. Sagen kan 

gøres til en Arbejdsmiljøsag idet medarbejdere på 2. sal (IFI) er hjemsendt efter allergi/støvgener. 

Vi besluttede at Else Trangbæk og Karsten Kristiansen sal rette en henvendelse til Henning 

Overgaard og bede om økonomisk dækning af udgifter til ekstra rengøring. Kopi af brev sendes 

til Vibeke og Fagerlind.  

 Science-Arbejdsmiljø-Netværk – Betina orienterer 

Betina er tilmeldt – Anni bad om at blive indstillet til at deltage 

 Kemikalie-rum/skabe på 5. sal – Kvalitet/Kapacitet 

Anni tager sammen med Arne/Mirko til Ikea og ser på skabe i uge 37– behovet for skab til 

opbevaring af (i) syrer/baser, (ii) organiskeopløsninger, (iii) giftige kemikalier vurderes. 

Problemet er at vi på 5. sal ikke har kapacitet til at opbevare farlige kemikalier i laboratorierne. 

Preben Larsen fik af FBN lovning på at udgifter til etablering af ventillationstilkobling blev 

dækket af BI. 

  

http://www1.bio.ku.dk/akb/dokument/


 Besøg af Alectia  

1. Der mangler nogle punkter / godkendelser – Henrik Kehler tager sig af de fleste. BB 

gjorde opmærksomt på manglede kontrol-enheder på punktsug – alle i huset skal tjekke 

om de mangler nogle steder – melde det til IHL – manglerne tages med på førstkomne 

byggesyn (23. november). 

2. Kemikalie brugsanvisninger med forskrifter til lokal håndtering skal stå i en mappe – 

men en synlig kort version til akut skadesbehandling til ophængning vil blive udfærdiget 

af BB. 

 Komne/igangværende byggesager i AKb – Trådløstilkobling – Vinduer – Dyrestald – 

Rapport fra sidste arkitektsyn  

1. Der opsættes til trådløs tilkobling af IT.  

2. Preben Larsen har en kopi af rapporten fra sidste syn og sender en kopi til IHL.  

3. Elevatoren ved hovedindgangen er ramponeret efter ombygning – Preben Larsen melder 

det til Freddy/GMO-sagen.  

4. Der er vandskade i rum 528 fra det nye ventillationssystem – skaden omfatter et apparat 

fra Ramcon – IHL får et beløb på skadens omfang og sagen går til Preben /Freddy/GMO-

sagen. 

5. Dyrestaldsprojektet er stadig i støbeskeen. Foreløbige plan indebærer at 2 ekstra moduler 

indlemmes til kemikaliehåndtering for bygningerne 10, 12 og 13. 

6. Frøgårdens fremtid blev diskuteret – der skal til hver en plan huskes at frøgården er 

flugtvej for Aud 1. 

7. Ombygning til administration starter 1. december 

8. 6. sals ombygning starter 1. november – hele 6. sal skal være tømt – frysere flyttes fra 6. 

til 1. sal i nyetableret afkølet rum – FBN giver grønt lys for flytning af frysere.  

9. Rum 101 er tomt venter på penge til ombygning 

 APV – Kommentarer til de af Anni, Ian, Pia Skovgaard (laboratorie fuldmægtig, BC) og 

Zhila Nikrozi (laborant, BC) udarbejdede forslag 

Forslaget blev gennemgået – der meldes tilbage med kommentarer / rettelser – sendes til AMU 

 GMO affald i cykelgården – udvidelse af kapacitet 

Detter sker når 6. sal er i drift – april 2011 

 

 Emner til BI-AMU / IFI-AMU møde 

APV forslag 

 

 EVT 

1. Evakueringsøvelse – 4. sal afholder øvelse den 15. oktober – HP og HRW tager sig af 

øvesen. 

2. Kopimakskinen, makulator mm på administrationsgangen skal have nyt hjem – Allan i 

receptioen vil blive spurgt om husly 

3. Margit Bentzen og Henrik Kehler vil gerne besøge bygningen med henblik på en dialog 

om samarbejdet mellem drift og institut – ABN og BB tager sig af besøget. 

4. Beskrivelse af rengøring af stålvaske skal på nettet  

 

 

Næste møde Fredag den 3. december klokken 10-12 
 


