
Referat af Husudvalgsmøde torsdag d. 9. august 2012 fra 9.00 til 10.03 i Sem A 

Deltagere: Sidse, Marianne, Ylva, Annie, Rasmus, Ian, Arne, Theo og Henriette. 

1) Møbelkælderen 

- Efter d. 13. august tømmes møbelkælderen for alt, der ikke er mærket med navn. Huset skal 

have påmindelsesmail. Henriette sender ud i dag. 

- Ian har tilbudt at hjælpe med organiseringen af opbevaringen. Afventer endnu svar derpå. 

- Preben har bedt om, at ”Driften” får plads i møbelkælderen. 

2) Email-adresse-lister bliver opdateret (IFI, BIO, IFI+BIO, osv). 

3) Velkomstfolder. Endnu ingen ”input” modtaget. Vil være godt, hvis dette kan komme i gang.  

4) Skilte: ikke nyt fra denne front. 

5) Betjentstuen: 

- ombygning forventes i nærmeste fremtid. Brandmyndighederne stiller strenge krav. 

- der arbejdes på den mulighed at betjentstuen udvider åbningstiden; men dette i så fald først, når 

der er flere personer til at varetage denne opgave (bl.a når flytninger er på plads). 

6) Isotopansvarlig: Erik Richter fra IFI har meget venligt indvilliget i at være isotopansvarlig for hele 

huset. Ian forslog, at der findes midler til at aflønne Jørgen Gomme til at klare papirarbejdet (det 

er der MEGET af, og det vil være urimeligt, hvis Erik skulle sidde med dette). Ian spørger Jørgen, og 

Sidse undersøger derefter, om dette kan lade sig gøre. 

7) ”Sofa’en” skal sælges på Lauritz.com. Sidse gjorde opmærksom på, at ”sofa’en” skal til Lauritz.com. 

Mon Fritz har mulighed for at ordne dette? 

8) Pladser til studerende. Dette undersøges løbende. Inklusivt hvad lokaler i kælderen må bruges til. 

Det skal undersøges, om computerrummene i kælderen evt kan bruges til dette formål 

(Brandtilsynet kommer på besøg), og HVOR meget rummet bruges til undervisning. Hvis 

computerrummet opfylder kravene til en sådan funktion, er det nødvendigt med alternative 

undervisningslokaler på 1. sal. Ian foreslog, at det gamle computerrum på 1. sal ”shines up”, og at 

der søges for strøm, så de store borde lettere kan anvendes i undervisningen. I øvrigt.. er der ikke 

noget med, at der findes klasse-sæt af bærbare computere på instituttet (blot ikke bosat i AKB?)?. 

9) Ian og Annie forslog, at udvalget opdeles i personer, der varetager opgaver omkring 

kemikalieregistrering og beslægtede opgaver, og andre som varetager de øvrige opgaver. Ian 

kommer med forslag om, hvilke specifikke opgaver en sådan ”kemikalie-gruppe” kunne varetage. 

10) Sidse foreslog, at Charlotte Lyngholm’s afløser inviteres. Ombygningen nærmer sig. Spørgsmål om 

det kan vente til næste møde? 

11) Annie informerede om, at der afholdes kursus om arbejdsmiljø 22.+23. august i Vejle. Tilmelding 

seneste 15/8. Sidse foreslog, at blot nogle enkelte (evt fra Fakultetet) deltog, og at disse personer 

efterfølgende informerede mere bredt. 

12) Problem med rulleborde o.lign over brostenene i Frøgården. Sidse informerede om, at der var en 

mulig (midlertidig) løsning tæt på (dække som BIO har fra sommerfest). Sidse undersøger videre. 

13) Betaling af regninger. Der bliver indført et nyt system, som forhåbentlig vil lette arbejdet med 

behandling af regninger. Systemet vil dække såvel almindelige regninger som fra indkøb i butikken. 

Tak for godt møde og vel mødt til næste møde d. 13. september 2012 kl. 9.00. Jeg melder om lokale. 

Mange hilsner Henriette 


