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Referat 

 

 

Møde den 6. maj kl 13.00 til 15.00 i møderum 1671-234 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Opfølgning på rullende to-do liste (inkl. status på AT påbud og fysisk APV 
udestående, APB beskrivelser). 

Listen blev gennemgået og punkter lukket og tilføjet. 

3. Status på psykisk APV. 

APV følgegruppe er i gang med planlægning af Institutdag den 17/6/2014 kl. 
ca. 9-17. Program følger. Alle bookes i kalenderen snarest. 

4. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at tage sig af at udforme "introduktion til 
lab./værksteder/feltarbejde".  

Den nuværende folder virker ikke. I stedet for at nedsætte en arbejdsgruppe 
foreslås det, at vipperne skal uddele folderen på følgende tidspunkter: 

• Geointro MSS/ny ansvarlig 
• Evt. Geofysisk feltkursus: BHJ 
• Evt. Klimkursus: SMK 

Folderen opdateres (i sekretariatet) og printes i A5 format klar til uddeling til 
feltturene i slutningen af maj. 

5. Eventuelt  

Det blev nævnt, at vi bruger kælder rigtigt meget, med kun én flugtvej. Skal 
der en ny løsning til, og hvad siger brandmyndighederne? 

Er det muligt at få aftalt en mobiliseringsøvelse?  LK undersøger i AMU regi, 
om det er noget, de kan hjælpe med. 

BE og BR har været på kursus i mærkning af blandinger, der skal være mær-
ket om inden 2017. Det foreslås at alle laboranter kommer på kurset næste 
gang det udbydes, da det er et stort arbejde og meget omfattende. 
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Den årlige personaleudflugt er efterspurgt. Så selvom vi har en Institut-
dag/workshop ønsker folk at der arrangeres en udflugt. Ønske om at komme 
ud at sejle. SBN udpeger en ansvarlig. Det skal gerne gå på omgang mellem 
sektorerne. LK holder regnskab. 

Der var opfordring til at deltage i fakultetets årsfest den 20/6/2014. 

 

 

 

 

 


