
Referat - Husudvalgsmøde i August Krogh bygningen  

Onsdag den 9. Marts 2011 
 

Medlemmer   

Sidse Ægidius Administrationschef for IFI/BIO OK 

Fritz B. Nielsen Inspektør OK 

Flemming Fagerlind Driftsledelse Campus Service Nord   OK 

   

IFI/AKbygninen – 2. / 3. sal  Betina Bolmgren Meldt afbud 

Ylva Hellsten OK 

   

BI/AKbygningen – 4. Sal  Helle R. Wallas OK 

Henriette Pilegaard OK 

   

BI /AKbygningen – 3. / 5. sal

  

Anni B. Nielsen OK 

Ian H. Lambert OK 

   

BI/AKbygningen – 6. Sal  Kristina Toft  OK 

Marianne Knudsen OK 

   

AKbygningen - Receptionen Allan Nielsen OK 

 

 

 

AKB-husudvalg 

Dagsorden for mødet den 9. marts 2011.  

 

1. Stor printer/kopimaskine, både almindelig og farve, er fjernet i forbindelse med 

ombygning på administrationsgang. Lamineringsmaskinen er også forsvundet. Vi 

ønsker at kunne benytte disse maskiner igen. 

Diverse licens-aftaler for kopimaskiner er under afvikling. BI er købt ud og vi har 

kun service aftaler. HRW gjorde opmærksom på at deres maskine på 4. sal var 

konstant i udu og såfremt BI/IFI skulle overtage kopimaskiner efter licensaftaler var 

udløbet vil man gerne have sig frabedt den nuværende maskine på 4. sal. Allan 

meddeler at maskinen er repareret. 

 

Farvekopieringsmaskinen står på gangen udfor ”Sporvognen” 

 

Lamineringsmaskinen er på 4. sal i et rum der er indrettet til kontorartikler og som er 

tilgængelig for hele huset. 

 

Allan modtager alle anmeldelser om defekte kopimaskiner og sørger for deres 

reparation mm.  

 

Allan har sørget for oversigt over kopimaskiner i AKbygningen er sendt til SÆ. 

 



2. Køb af kopipapir. Tidligere har vi udfyldt en formular hos Rikke M., når vi tog 

kopipapir, og vi blev så efterfølgende faktureret for vores forbrug. Dette system er 

gået i vasken, efter receptionen er nedlagt, og vi har fået betjentstuen som erstatning. 

Nu går jeg (og også de studerende, ifølge John og Allan) ned og beder om papir, som 

vi blot får udleveret hos J og A. De kender ikke til det tidligere system, og som jeg 

forstår det, er de heller ikke interesseret i den eventuelle administration heraf. 

Forleden blev jeg bedt, om ikke bare IFI kunne betale regningen for den næste palle 

papir, hvilket jeg jo ikke bare kan acceptere. Jeg efterlyser retningslinjer for, hvordan 

vi gør fremover. 

 

Printerpapir for husets brugere vil på længere sigt komme ind under Jan Jonsen´s 

indkøbsordning. Studenterne (1. sal / kælder maskiner) vil kunne afhente papir i 

receptionen (Allan/ John). Der vil med tiden blive udarbejdet en fælles prismodel / 

samlet løsning for BI og IFI. 

 

Note: Spørgsmålet angående hvad vi gør af brugte printerpatroner skal også lige med 

på næste møde. Tidligere har der jo stået en kasse nede ved kopimaskine/printer på 

administrationsgangen, og ”en eller anden” har så taget sig af dette affaldsproblem/ 

videresendelse.  Som sagt er Allan jo godt i gang med farveprinteren på gangen, der 

fører til sporvognen. Den anden store kopimaskine er der vist ikke fundet plads til 

endnu 

 

Brugte printerpatroner og batterier – der er opsat en kasse ved receptionen. Plastikrør 

skal til alm affald.  

 

3. Vi (IFI+3.sal)har i dag haft besøg af Air Liquide og haft et gaskursus. Det har vi lært 

rigtig meget af, og kan godt anbefales. Det er gratis hvis man er kunde hos dem.  

Alle syntes at det lød godt. 

 

I den forbindelse fandt vi ud af, at vi ikke har haft en introduktion til de nye gasskabe, 

som er kommet op efter GMO renoveringen. Det tror jeg ville være en rigtig god idé, 

det er nemlig ikke nemt at læse sig til funktionen. En mundtlig introduktion, evt. af 

firmaet der har installeret, vil være godt. Måske Fritz ved hvem og hvordan vi får fat 

på dem?. 

Afleveringspapirerne på GMO er ikke kommet endnu. Husudvalget ønskede en 

vedligeholdelses anvisning i papirform, der kunne printes ud / lægges på nettet 

 

4. De to køkkener på 3. og 4.sal er klar til kontor 1.marts. Er der sat gang i flytte 

rokaden? Jeg er selv en del af rokaden derfor presser jeg J 

Rokaden afventer flytning af VIP – FBN meddelte at det var en sektionsledersag. 

 

5. Rygtet vil vide at der skal males gange. For at være forberedt foreslår jeg at vi på 

husmødet onsdag den 9 marts udarbejder forslag til farvesætning – vi på 5. sal har talt 

om det på labmødet i dag og mener at næsten hvide vægge samt farver på dørene, der 

angiver funktion (GMO/kontor) ville gøre underværker. 

FF meddelte at driftsbudgettet var stramt og at maling ikke efter hans kendskab var på 

tapetet. Husudvalget nedsatte en brugergruppe bestående af YH, HRW og FF der 



skulle udarbejde ønsker til maling / princip for maling såfremt maling bliver en 

realitet. Farver skal diskuteres ved næste møde. 

 

6. Isotopaffald 

 

 ”Jeg (Betina) vil prøve at trække på de folk på KU, som jeg ved kender noget til 

isotopaffald, for at få afklaret om det er korrekt det vi gør. Jørgen Gomme er jo en af 

dem, men der er også en John Frederiksen som KU eksterne sikkerhedsrådgiver. 

De sække der står lige nu skal naturligvis afhentes af Henrik Tofteng, det er en fejl at 

de ikke har gjort det. Men hvad vi gør fremover det skal afklares. Håber jeg kan nå det 

inden jeg tager på ferie tirsdag J 

Klare regler blev efterlyst – der skal findes en ny isotopansvarlig for BI i 

AKbygningen – Erik Richter er det fro IFI – løsningen for BI bliver at de få 

isotopbrugere,  der er hver især registreres som ansvarlig. 

 

 

 

7. Ventillation på kemikalieskabe 5. sal, - hvornår er det klar? 

Vores kemikalieskabe med ventillation har været undervejs i mange måneder nu. Vil 

gerne vide, hvornår de kan tages i brug. 

 Preben Larsen har torsdag den 17. marts meddelt at systemet kan tages i brug og at 

ventilation er OK. 

  

8. Køkken indretning på 5.sal 

 Michael (der vasker glasvare), og brugere 5.sal vil meget gerne involveres i 

indretning mm af glasopvaskerummet på 5.sal. 

FBN meddelte at Michael var taget med på råd. FBN gjorde opmærksom på hvilke 

ældre maskiner, der bliver opstillet og at der var tanker i gang vedrørende 

forenkling/effektivisering af opvask i AKbygninge. 

 

9. Evt. 

AN meddelte at der atter havde været vandskade på 5. sal fordi der bores med vand. 

AN efterlyste varsel før der bores med vand. 

 

Carsten Juhl og Lone Rønnow (sektionsledere) har fra Allan Nielsen fået tilsendt en 

kode som kan videresendes til sektionernes medlemmer til brug ved fax / scanning på 

den maskine der står i rum 098F 

 

Alle indkomne fax vil af Allan og John blive anbragt i dueslaget i receptionen.  

 

 


