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Arbejdsmiljøudvalg 
 
Deltagere: Søren Bom Nielsen, , Simon Ejlertsen, Charlotte Rasmussen, Birte Eriksen, 
Lene Kjeldsteen 
 
Fraværende med afbud: Per L. Trinhammer, Kirsten Rosendal, Elly Hein, Maria 
Wulff, Vicki Hansen 

Referat 

 
 
 
Møde den 29. oktober kl 10.00 til 12.00 i møderum 4 bygning 1671 
 

1. Opfølgning på rullende to-do liste: ingen punkter 

2. Godkendelse af referat og dagsorden: 

 
a. Referat: Kirsten følger op på prisen for målinger af luftkvalitet ved 

valg af ekstern leverandør. Sættes på rullende to-do liste. 

b. Referat: Kontakt til Bent Lorensen – Søren følger op. Sættes på rul-
lende to-do liste. 

c. Referat: Birte brænder noget af i den rigtige ovn. Sættes på rullende 
to-do liste. 

d. Dagsorden: forslag til at lave et punkt fremover der hedder Bordet 
rundt. Det blev vedtaget. 

 

3. APV-opfølgning: Gennemgang af de otte IGLOer, der blev udarbejdet i foråret 
2013. Lene Kjeldsteen sammenfatter status i et samlet dokument og sender 
afsted. 

4. Udvalget skal udfærdige den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som bygger bl.a. på 
en status af årets arbejde og mål for det kommende år. Skema blev drøftet og 
udfyldt. Lene Kjeldsteen samler og sender afsted. 

5. Status på time management kursus: der afholdes kun opstartskurset 4/11 og 
opfølgningskurset 5/12. Der overvejes et nyt kursus til foråret. 

6. Fysisk og Psykisk arbejdsmiljø fra FAMU: taget til efterretning. 

7. Placering af diverse møbler på gange og fællesarealer. Hvad må man have 
stående hvor? Per Trinhammer tilbyder at undersøge nærmere: sættes på 
rullende to-do liste 
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8. Status på sort støv i laboratorieskabe i huset. Afventer ST bygs tilbage-
melding. På rullende to-do liste. 

9. Eventuelt: 

a. En laborant skal aflastes med tunge løft: kan Tage hjælpe med løsnin-
ger? Er det nødvendigt med så tunge løft, skal blokkene være så tun-
ge? Charlotte undersøger, hvem der bestiller arbejdet, om det kan la-
ves lettere? 

b. Der skal blive mere synlighed om hvem der er arbejdsmiljørepræsen-
tanter for hvem. Ønske om mindst en vip i udvalget fremadrettet. 

 
 
 
 


