
Referat af Husudvalgsmøde torsdag d. 13. september 2012 fra 9.00 til 9.53 i Sem D 

Deltagere: Marianne, Betina, Ylva, Helle, Theo, Flemming og Henriette. 

1) Udgang gennem Frøgården:  

a) Mangler den midlertidige løsning til dækning af brostenen i Frøgården. ”Fritz, hvad er status”? 

b) Stort ønske om automatiske døråbnere ved ihf første og sidste dør (mellemdør kan evt stå 

åbent permanent).  Hvordan gribes dette an. Skal det gennem bygningstilsynet eller klares af 

institutterne? 

c) Porten i Frøgården bør have kortlæser. Midlertidigt er det nødvendigt at slå låsen fra når affald 

køres ud, idet man ellers bliver ”låst ude”. 

d) Der er akut behov for beskæring af buske og træer der hænger ind og affalds-udgangen. Hvem 

ordner dette? 

e) Hvis nogen kan bruge roser m.m. i Frøgården, så er det kun fint at snuppe inden der ryddes. 

2) Cykelparkering og containere 

a) Hvis ikke plastposen i hver container er lukkes, tømmes containerne IKKE. Derfor afgørende at 

dette gøres mandag og onsdag eftermiddag. Der er virkelig behov for, at EN person udpeges til 

denne opgave. Er dette muligt? 

3) Generelt mange opgaver, som burde kunne varetages af en person (f.eks langtidsledig). Hver etage 

sender liste over sådanne opgaver til Helle Walas, som samler disse og sender til Sidse. 

4) Rengøring: Flemming forslår at der tages billede som dokumentation af dårlig/manglende 

rengøring. Send til Flemming, som sender videre til rengøringen. 

5) Fester i kantinen: det er uvist hvilke regler der er for afholdelse af fester/sammenkomster i AKB-

kantinen. Sidse, er det muligt at få afklaring på dette? 

6) Jeg har booked lokale til de tre næste møder:  

11/10: Sem A og 8/11 samt 13/12: Sem D 

7) Sidse: hvem er næste referent?  

Jeg har aftjent tre gange . Jeg kan i øvrigt ikke deltage ved næste møde. 

  

Tak for godt møde og vel mødt til næste møde d. 11. oktober 2012 kl. 9.00-10.00 i Sem A  

Mange hilsner Henriette 


