
 
Medlemmer til stede:  

BIO:   Helle Rudkjær Walas, Fritz B. Nielsen,   Allan Nielsen, Dorthe Theodoraki, 
Sidse Ægidius, Anni Bech Nielsen, Rasmus Koefoed Petersen, Marianne 
Knudsen 

 IFI:  Betina Bolmgren, Ylva Hellsten 
 Driften:  Flemming Fagerlind 
 Afbud:  Ian H. Lambert og Henriette Pilegaard 
Fast møde 2. torsdag i måneden kl.9-10 i Seminarrun D 
Dato: 14-03-2012  

Punkt Handling Hvem er tovholder 

1. Byggesag 
Renovering af laboratorier i 
AKB som ikke var ind under 
GMO 

Orientering om møde eftermiddag  
d. 12/10 FORELØBIG TIDSPLAN: 2012 
AUG. – i gang i blok 1 + 2 
Møde med Charlotte lyngholm 
Positive møder. Start 27/8-2012. 3. 
etaper á 56 dage. 
Byggemøde dagsdato 
Der har været besøg af Charlotte+ div.  
Udsendte papirer skal gennemgås af 
ansvarlige på etagerne ogtilbage meldes 
til Cahrlotte inden udgangen af uge 6. 
Det vides ikke endnu om de starter oppe 
eller nede fra. 
Opdatering 

Til renovering af Lab. Er der 
blevet bevilget flere penge så 
alle rum kan renoveres. 
 
Herudover  er der nu blevet 
bevilget penge til at renovere 
gangene dvs. maling at skabe 
og vægge 

2. Studenter garderobe 
1.sal. Hvor langt er vi? 

Mangler stadig et par skabe, men mange 
er tomme, så det skulle være muligt at 
erstatte de sorte skabe med nogle 
garderobeskabe, evt. dem som står i EDB 
rummet i kælderen. 
De blå skabe i kælderen flyttes op på 
1.sal 
Fritz/Ylva sender mail til Søren om at 
tømme skabe 
Søren Johansen har rydtet op. 
Arne har tømt sine skabe 
Processen med udsmidning sættes i gang 
af Fritz 
Der kommer skub i sagen når 
arbejdspresset for betjente letter lidt 
nok i Maj måned 

Allan har sendt et 
forslag/oplysninger per mail til Fritz 
B Nielsen om skabe der kan købes 
billigt, så de gamle ikke skal fjernes 
og laves om. 

 
 Opdatering 

Opsat den model på 1. sal og 
der kan forventes flere på sigt. 
Mvh låse arbedes der stadigt 
på at finde en løsning. 
 
 
Dette pkt. udgår 



3. Isotoprum  1. sal Mangler afklaring ang. ansvarlig for 
isotoprum 1.sal. 

 
 Ian har været i dialog med 
institutledelsen. Problemet er, at vi 
skal have en fastansat person, som 
er kvalificeret til (eller indehaver af) 
de forskellige isotop- certificeringer. 
Det har vi ikke pt. da det er Jørgen 
Gomme, som er årsagen til at vi har 
den nuværende tilladelse.  
En mulighed er at finde ud af hvem 
der er interesseret i brug af lokalet 
og at disse udpeger en ansvarlig i 
blandt sig.  
Personen kan være fra BIO eller IFI.  

 
Opdatering 

Der er rettet henvendelse til 
Jørgen Gomme som ikke er 
helt afvisende. Dette kommer 
med til styregruppe møde så 
behovet kan afdækkes. 

 
4. Byggesag 

Ny udgang via butik og 
gennem frøgård 
 

Afventer status 
Campus service nord og Fritz skal kigge 
på det med ingeniører. 
Sidse: Arbejdes med den 
Svar kommer med priser og tidsfrister. 
Regningen skal evt. deles mellem flere 
parter. Se pkt. 10 
Sidse og Fritz indkalder til møde m. alle 
chefer fra dyrestald og campus 
ombygning ang. udgang til afffald via 
dyrestald. 
Udgang gennem butikken og den flyttes 
over på den anden siden af Hall’en 
Går i gang når pengene er bevilget –i 
denne byggesag indgår flytning af 
lydanlæg 

Preben meddelte at pengene til 
etablering af alternativ udgang bag den 
store tavle i Aud 1 er bevilget – man 
venter på bevillingsskrivelsen så går 
projektet i gang.  
Fritz er ved at undersøge muligheden 
for at flytte lydanlæg fra byggeområdet 
op i buret i Aud 1. 
Opdatering 

Afløser til Jan Jonsen er fundet 
starter tirsdag d. 15 Maj – han 
kommer med til næste møde 
 
 
En lile bil er indkøbt til 
transport af varer mellem 
biocenter og andre butikker. 
 
Frøgården er færdig og 
hermed kan man bruge 
butikken til at gå igennem når 
man skal ud med affald – nøgle 
kan fås  i receptionen. 
 
Fritz finder en midlertidig 
løsning på brosten – kemikalie 
affald problemet. 
Penge er bevilget til dette men 
skal godkendes igen af den nye 
chef – MajBritt vil se om 
arbejdsmiljø kan fremskynde 
denne process. 
 
Dyrstalden lukker d. 10 Maj og 
åbner for dyr d. 11 Juni 

5. Information vedr. 
undervisningslokaler 

Auditorierne fungerer langt fra 
optimalt - for mange deler ansvaret for 
om rum og elektroniskudstyr virker.  
Ylva+ Lone + Per Amstrup er i udvalg.  
I Aud 1 overvejes flytning af lydanlæg 

100-150.000 kr er bevilget til 
lydanlæg: der indkøbes 2 nye 
mikrofoner + computer. 
 
Science It skal udskifte 



op i buret, kateder pilles ned og 
erstattes af pulte, tavler fjernes og 
erstattes med white-boards.  
Der ligger et AV-projekt på 1 mill. til 
opgradering af auditorierne. Science – 
IT skal flytte AV-udstyr, men der er ikke 
bevilget penge til dette hos Science-IT.  
Sidse er opfordret til at lave nogle 
ansøgninger til private almene fonde 
om donation.  
Der er fremsat forslag om disponering 
af midler til (i hvert fald ) delvis 
finansiering af inventar – det var på 
mødet uklart hvem der havde revideret 
forslag og til hvad 

Opdatering 

computere der er mere end 4 
år gamle – Fritz undersøger 
dette. 

6. Håndklædeholder på 
wc er indkøbt, men 
mangler at bliver sat 
op i AKB. Flydende 
håndsæbe på wc,  

WC’erne i AKB hører under 
rengøringen og opsætning af indkøbte 
holdere til papirhåndklædeholder, skal 
derfor aftales med rengøringen. Der er 
indkøbt holdere men de passer ikke til 
papiret.  
Den flydende håndsæbe holder som er 
sat op på wc’erne falder ned – det 
dobbeltklæbende tape holder ikke.  
Tilføjet i mail fra SÆ 16/3  
SÆ har afholdt møde med rengørings 
ledelsen. Forespørgsel om opsætning 
af ”papir-holdere” er fremsendt, men 
svar endnu ikke modtaget. 
Ja vi går i ring  Det er Flemming 
Fagerlind der skal godkende 
Opdatering 

Helle tæller op hvormange vi 
skal have i Bad/toilet og 
køkken og melder dette til 
Flemming. 
 
Ylva spørger Charlotte fra 
byggesagen om der er 
servietholdere i de nye lab. 

7. Manglende skiltning i 
AKB 

Der har været indkaldt forslag/ønsker 
fra husets brugere – disse er sendt til 
Fritz.  
Fritz udarbejder oplæg udfra indkomne 
forslag og sender dette til Leif Bolding 
som skal lave dem.  
Opdatering 

Fritz rykker Leif Bolding 

8. Gift ansvarlig 
Henrik Kehler og Maj-
Britt Stærefeldt til 
stede 

Ikke helt afklaret, tages op igen på næste 
møde 
Bettina spørger Henrik kehler + 
informerer Sidse og Fritz ang. regler 
Pixiebog format laves af Betina 
Kemikalier kan ”filteres” på kemibrug for 
hvilke der skal være aflåste. Betina 
arbejder videre med at spørge Henrik 

Der skal samles en gift gruppe i 
starten af Juni med 2 fra hver 
Inst. + arbejdsmiljø folk. 
Henrik og MajBritt skal indrage 
andre tilsvarende problemer 
på KU 



Kehler om vi ikke kan få dispensation. 
Betina skal have special hjælp og vil 
gerne trække på 
specialkonsultenterne.Hvem har 
kemikalie eller gift ansvar?Henrik Kehler 
bør hjælpe os med dette 
Opdatering 

9. Velkommen til AKB Der mangler en samlet velkomst ”bog” til 
AKB. Hvor /hvem skal men henvende sig 
til med div. ting, som telefon, adgang, 
affald osv.  
Send jeres egne velkomst foldere til 
Helle eller Henriettte. 
 
Sidse: adm. Er ved at udvikle en fælles 
velkomst folder. Laves link på 
hjemmesiden til registering til kort, nøgle 
osv. 
Opdatering 

Tjekkes op på – 
Helle/Henriette 
 
Fritz fremsender det han har. 

10. Evt. Brandgennemsyn På opfordring af brandtilsynet er der 
nu udarbejdet en plan (Preben Larsen) 
for placering af de store borde ud for 
kantinen. Tegninger er sendt til 
Brandmajoren  
Brandbare sofaer/borde er sat i 
møbeldepot og afventer et eventuelt 
salg.  
Flugtvejen igennem administrations 
gangen er nu OK – der er endnu ikke 
 skiftet låse – regningen venter en ejer.  
Der er i denne forbindelse fremsendt 
tegninger/ønsker til udvidelse af 
receptionen til brandmajoren.l 
Opdatering 
 

Skiftet brandchef 
 
Kommet styr på 1. sal og 
ryddet op i stuen. 
I dialog med brandchef om 
udvidelse af receptionen med 
pakkebur. 

11. Gas 
Ulovlige 
gasinstallationener 
efter byggesag ligger 
hos Campus service, 
nye haner, rør … - 
meget omfattende. 

Ved overgang til ny type gas (”tør gas”) 
er pakninger ubrugelige og måtte 
skiftes ud. Arbejdet skulle være i denne 
uge (uge 11)  
I forbindelse med arbejdet er der 
indkommet klager og ”nærved ulykker” 
Loftplader har i flere uger hængt og 
dinglet fra loftet. Dette har været 
påtalt flere gange – uden at det blev 
taget til efterretning. Der har været 3 
nærved ulykker:  
HP berettede om en student, der fik 
stød fra ledning , der stak ud fra 

Preben: de er færdige 
 
DETTE PKT FJERNES 



nedtagne plader.  
IHL berettede om en student der kom 
ud af elevator på 1. sal og knallede 
hovedet i en nedhængt loftsplade  
PL havde fået 6 plader i hovedet.  
 
ABN opfordrer til at melde 
hendelserne  
Opdatering 
 

12. Evt. I park området er 
der fældet træer der 
er fredet/unikke/ 
sjældne 

Hvem står for parken? Hvordan kan 
tilsvarende undgås i fremtiden? 

Vi har fuld forståelse for at der skal 
tyndes/fjernes gamle træer men vil 
gerne undgå en total udradering af 
området, fjernelse af sjælden 
beplantning samt etablering af græs 
over alt – Vi vil bevare området som en 
park og efterlyser en overordnet plan 
for området herunder genbeplantning. 
IHL har 16/3 skrevet til Henning 
Overgaard og anmodet om en plan for 
området. 
 
Opdatering 
 

Lovet bod og bedring 
 
DETTE PKT FJERNES 

13. Rengøring i udbud i 
år 

Hele husudvalget vil have en høring af 
brugerne. Sidse taler med Lis Møller. 
Sidse: Hvornår kommer udbudet 
Flemming har ringet til Lis Møller og 
efterspurgt dato + liste over rengøring 
Vores rengøring foregår efter: ESTA800 

Sidse har talt med rengøringen og 
havde 3 punkter:  
P1. De har ingen brune sække mv. og 
bortskaffelsen af papiraffald er sparet 
væk.  
P2. Vi kan godt forhandle om, hvad de 
bruger deres tid på. (så kom ud af 
busken, tag en snak…)  
På mødet blev det foreslået at vi finder 
en VIP, TAP fra BIO og IFI samt en 
repræsentant fra Administrationen, 
der kunne gøre rede for vores ønsker 
ved den komne forhandling.  
Med hensyn til rengøring er der 
generelt utilfredshed – toiletterne er et 
ulækkert kapitel. Henvendelse fra 

Rykket for svar på udbud fra 
fakultet. 



blandt andet Dorthe Nielsen fra 5. sal 
til rengøringen om toiletter har ikke 
givet bonus. Desuden er der bekymring 
for om rengøringspersonalet benytter 
rengørings procedurerne, der er 
udarbejdet for GMO indrettede rum.  
For at sikre at rengøringen har info 
vedrørende funktion af de enkelte 
lokaler efter ombygning og den deraf 
påkrævede rengøring er forslaget at: 
Sidse skaffer planer over AKb fra 
Marianne Lone Rønnebæk 
(Fakultesdirektør) eller FBN  
Planerne sendes til Lis Møller 
(Rengøringschef, Campus Nord), der 
dernæst i samarbejde med Janni 
Bernard (Rengøringleder, Campus 
Service Nord) udarbejder /opdaterer 
plan for rengøring i AKb.  
P3. Det er endnu uvist, hvornår der 
igen er udbud (om rengøringen). Der er 
endnu ikke taget stilling centralt.  
Opdatering 
 

14. Gmo affalds 
containere ny op 
stilling 

Gitter skal ud – cykler langs hus og 
containere ud mod jagtvej 

Der er opstillet flere containere. Men 
gitteret fra container delen indtil 
volieren skal tages ned.  
En kraftig opfordring er at alle GMO 
sække lukkes før de anbringes i 
containerne – dernæst skal man sikre 
sig at alle sække når de anbringes i 
containeren stilles pænt således at den 
store plastiksæk inden i containeren 
kan lukkes – lad vær med at overfylde 
containerne – fyld i den næste. 
Opfyldes dette ikke vil 
containermanden ikke afhente 
vores ”produkt”  
Frits sørger for at volieren 
demonteres/ området udvides således 
at døren intil Alice stadig er farbar og 
at der er plads til cykler  
Opdatering 

Store problemer med at folk 
overfylder poserne og ikke 
lukker dem efter opfyldning. 
 
Løsning: måske skal der 
tømmes 2 x om ugen? 
Flemming finder ud af hvad 
det koster. 
 
Evt indførelse af mini kursus 
ang affalds håndtering. 

 



15. Vinduerne i adm. 
Bygningen er utætte 

Betina har ringet til Bertel Johansen som 
siger at nye vinduer ikke er lagt ind i 
budgettet og han vil råde institutlederen 
+ visere til at skrive brev til Universitets 
ledelse. 
Det er der ikke sat penge af til i år. 
Opdatering 
 

DETTE PKT FJERNES 

16. Larm fra udsugning 
kanalerne 

Betina ringer til Bertel Johansen 

 
Problemet er overdraget til firmaet der 
er ansvarlig for opsætning.  
 
GODT NYT:  
Preben har lokaliseret et problem ved 
alarmering – der sidder en føler med 
et ”hår” som censor, der kan 
immobiliseres ved at skidt sætter sig – 
Preben har indkøbt en ”Puster” som 
klarer problemet.  
Har man problemer med ventilation – 
eller slår den fra pågrund af hyletone 
skal det meddeles Preben - man sender 
en mail.  
GODT NYT:  
Fritz har indkøbt Vaneometere – der 
kan placeres i stinkskab og som 
registrerer flow. IHL har et på sit 
kontor (532) som kan lånes.  
Opdatering 
 

DETTE PKT FJERNES 

17. forgiftningsag på 4.sal Vedligeholdelseschef Bertel Johansen 
har på foranledning af sagen fået 
udarbejdet en rapport hvoraf det 
fremgår at stinkskabet har fungeret 
som det skulle – også med de ekstra 
filtre, der var installeret.  
Der blev efterfølgende afholdt møde 
med Henrik Kehler og Maj-Britt K. 
Stærfeldt (Arbejdsmiljøkonsulenter) 
samt medlemmer fra Husudvalget. 
Efter mødet besigtigede Majbritt, Helle 
og Henrik stinkskabet og talte med den 
berørte laborant Birgitte. Samtalen 
medførte at der var nogle udeståender 
som Henrik lovede at gå hjem og 
arbejde videre med.  
Det blev pointeret vigtigheden af at 

Arbejds medicinsk klinik 
kommer 23/5 



Den berørte laborant går til egen læge 
og får denne til at vurdere hendes 
symptomer, og hvis det er tilfældet får 
sagen anmeldt som en arbejdsbetinget 
lidelse - samt får foretaget 
supplerende undersøgelser fx for 
allergi. Birgitte om at vurdere om der 
er andre opgaver den berørte laborant 
kan udføre mens sagen står på og i det 
hele taget følge op på om der opstår 
flere/andre symptomer  
Ved et et efterfølgende møde med 
vedligeholdelseschef Bertel Johansen 
og rådgivere i EKJ om stinkskabet blev 
konklusionen at med de oplysninger 
der blev præsenteret ved 
besigtigelsen, skal EKJ gennemgå en 
tidligere rapporten og de foreliggende 
måledata en gang til samt foretage 
supplerende målinger / beregninger. 
Henrik vil udsende den gennemgåede 
rapport inkl. alle måledata til os så 
snart de foreligger. Hverken ingeniøren 
eller vedligeholdelseschefen mener 
dog at det vil ændre i konklusionen af 
den første rapport, men det lader jeg 
stå til vi ser hvad der kommer.  
Opdatering 

18. Henrik Kehler og 

Maj-Britt 

Stærfeldt (AM-

konsulent life) vil 

meget gerne komme 

til vores næste 

”Husudvalg” den 11. 

april og tage en 

snak med os om det 

kemiske 

arbejdsmiljø her i 

AKB. Jeg synes det 

ville være en 

fantastisk god idé 

og håber at rigtig 

mange kan deltage. 
 

Husudvalget bakker op om tiltaget – 
mødet forsøges arrangeret til onsdag 
den 11. april  
 

DETTE PKT FJERNES 



19. Arbejdstilsynet har 

varslet at de 

kommer på besøg på 

IFI inde for de 

næste 1-4mdr. (kun 

orientering) 
 

 DETTE PKT FJERNES 

20. Ny vagt fordeling for 
Kurt og Preben 
Larsen – skal være 
tilstede på 2 vagt 
ordninger nu. 

Kurt Eriksen og Preben Larsen ønsker 
at bevare den nuværende ordning med 
opsyn af AKb – således at de er på i 
henhold til tilkaldeordning og 
afspadser overtid og godtgøres med 
hensyn til kørsel.  
Husudvalget bakker Preben op.  
Flemming Fagerlind meddeler op i 
systemet at KE og PL beholder den 
nuværende ordning og slipper for 
opsyn med andre lokaliteter  
Opdatering 

Sidse vil blive ved at informere 
om at vagtordning er 
nødvendigt. Der findes PT 
ingen. 

21.   Spørgsmålet blev 
rejst om kemikalier i 
vores ”Butik” 
opbevares og 
registreres i henhold 
til gældne regler.  
 

 Gentages næste gang 

22. Problemer med 
udvendige/indvendig
e eldør 

 Flemming : der ligger allerede 
et projekt på dette 

23. Ny referent  Da ingen meldte sig  laver 
Sidse en liste hvor alle tager en 
tørn 3 x hver. 

 

 


