
 
Til stede:  Sidse Ægidius 

BIO: - 
 IFI:   Ylva Hellsten 
 Driften:  Flemming Fagerlind 
   
Fast møde 2. torsdag i måneden kl.9-10 i Seminarrun D 
Dato: 14-06-2012  

Punkt Handling Hvem er tovholder 

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

FORELØBIG TIDSPLAN: byggeriet 
igangsættes 2012 AUG.  
 
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 
 
Ylva foreslog, at husudvalget drøfter 
fælles valg af farver til døre, så det bliver 
muligt at skelne mellem rummenes 
funktion. 

 

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

Skabene er tilsyneladende klar, men der 
er ikke givet grønt lys for benyttelse. 

Fritz 

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

 
 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.  

Der er rettet henvendelse til Jørgen 
Gomme som ikke er helt afvisende.  

 

 
4. Byggesag 
Ny udgang via butik og 
gennem frøgård 
 

Afventer status 
Campus service nord og Fritz skal kigge 
på det med ingeniører. 
Tidshorisont ukendt.  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 

 
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 
 



projektet i gang.  
Fritz er ved at undersøge muligheden 
for at flytte lydanlæg fra byggeområdet 
op i buret i Aud 1. 
 
Frøgården er færdig og hermed kan man 
bruge butikken til at gå igennem når man 
skal ud med affald – nøgle kan fås  i 
receptionen. 
 
Opdatering 

 
 
 
 
 
 
Fritz finder en midlertidig 
løsning på brosten – kemikalie 
affald problemet. 
 

5. Information vedr. 
undervisningslokaler 

Ylva+ Lone + Per Amstrup er i udvalg.  
I Aud 1 overvejes flytning af lydanlæg 
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.  
 
100-150.000 kr er bevilget til lydanlæg: 
der indkøbes 2 nye mikrofoner + 
computer. 
 
 
Science It skal udskifte computere der 

er mere end 4 år gamle – Fritz 

undersøger dette. 

Opdatering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye mikrofoner er indkøbt. 
Det er tilgængelige i 
receptionen og skal afleveres 
efter brug. Udenfor åbningstid 
skal adgangskort anvendes. 

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 

.Håndklædeholdere er opsat 
og elektriske tørrere nedtaget. 
 
Der er gjort plads i 
byggeplanerne til montering af 
holdere i laboratorierne. 
 
Punktet udgår herefter, da 
sagen er løst. 



Fagerlind der skal godkende 
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 
Opdatering 

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.  
Fritz rykker Leif Bolding 
Opdatering 

 
 
Fritz – hvor langt er vi? 

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 
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 
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 
Opdatering 

 
Ingen tilstedeværende vidste 
hvornår mødet afholdes. 

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

Ingen tilstedeværende havde 
viden om hvorvidt Helle og 
Henriette har modtaget 
materiale og om hvor langt 
sagen er. 



 
Opdatering 

10. Evt. Brandgennemsyn Flemming er i dialog med brandchef om 
udvidelse af receptionen med pakkebur. 
Opdatering 
 

 

11. 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 
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 

 
Intet nyt 



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.  
Rykket for svar på udbud fra fakultet. 
Opdatering 
 

12. 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  
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. 
Opdatering 

 
Der er bestilt en ekstra 
ugentlig afhentning. 
 
Efter sommerferien holdes et 
Affaldshåndteringsmøde mhp 
at genopfriske/indskærpe 
reglerne. 
 
Punktet udgår, bortset fra 
affaldshåndteringsmødet. 

 

13. 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.  
Arbejds medicinsk klinik kommer 23/5 
 
 

Sagen har medført forsinkelser 
i byggearbejde (pt. 14 dage), 
da arbejdsmedicinsk klinik har 
nedlagt forbud om 
nyinstallation af stinkskab 
indtil Arbejdstilsynet har 
besigtiget det nuværende. 
 
Helle rykker arbejdstilsynet. 



14. 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  
Sidse vil blive ved at informere om at 

vagtordning er nødvendigt. Der findes 

PT ingen. 
Opdatering 

 

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

 

Gentages næste gang  

16. Problemer med 
udvendige/indvendige 
eldør 

Flemming : der ligger allerede et projekt 
på dette 

Flemming har forslået, at den 
ydre dør erstattes af en 
skydedør. Projektet 
samtænkes med uvidelsen af 
varemodtagelsen/receptionen. 

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

 
Man har tjansen 3 møder ad 
gangen og listen er som følger: 
Henriette. 
Anni,  
Allan,  
Ian,  
Fritz,  
Flemming,  
Ylva,  
Betina,  
Rasmus,  
Marianne,  
Preben  
Si 
Dorthe 
 

 

 


