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sen, Lene Kjeldsteen 

Afbud: Kirsten Rosendal 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, dog udskydes punkt 5 til næste møde. 

2. Opfølgning på rullende to-do liste 

Flere punkter blev lukket. 

3. Bordet rundt 

Charlotte: Man skal være klar over, at alarmen i forbindelse med kølerum kun udlø-
ses i nærheden af det enkelte kølerum, så der er ingen hjælp at hente, hvis der ikke er 
nogen i nærheden. Svamp i lille kølerum skal rengøres. Charlotte er i gang med at 
finde en løsning. Flussyrestinkskab i kosmolab fungerer ikke efter hensigten. Der ar-
bejdes med arkitekterne på at finde en ny løsning: udsugning fungerer ikke som den 
skal og der er isat en forkert bordplade. Glasskab til HF-beredskab planlægges sat op 
på gangen i 1674-2. Indkøb af røggastests til test af stinkskabes funktionalitet sættes i 
værk. 

Per: Der er varslet arbejdstilsyn i 1120. Hvis Esben ikke er til stede, hjælper Per til 
ved besøget. 

4. Orientering 

a. Status på brandsynsbesøg: Vi fik flere påbud, især omkring døre, der 
skal kunne lukke. Påbud om ekstra brandvej i kælderområde og æn-
dring af skraldespande. Der arbejdes på løsninger hvis de ikke allere-
de er fundet. 

b. Ny psykologisk rådgivningsudbyder. Prescriba udskiftes med Dansk 
Krisekorps som psykologisk rådgivning for AU ansatte. 

5. Registrering af personer der arbejder med kræftfremkaldende stoffer (bilag 
eftersendes)  

Udskydes til næstemøde. 
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6. Fysisk APV 

Er udført. Medlemmer af LAMU får tilsendt brugernavn og password fra administra-
tionen for at kunne logge på et system hvor punkterne ligger, og vi skal lave handle-
plan på dem. Vi indkalder til møde når vi har set opgaverne for at løse dem bedst og 
hurtigst muligt. 

7. Evt. 

Behov for at købe ca. 10 stole til lab. Det blev aftalt at laboranterne kan finde den 
bedste løsning. 

 


