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REFERAT 1-2011

    Godkendt og udsendt

29. marts 2011

      

Ad 0. Referat   

Opfølgning på sidste møde:  

Problemet med svamp i stenkælderen kan betragtes som løst.  

Trods talrige henvendelser til Bygningsdriften er det endnu ikke lykkedes at 

få gennemført et møde til afklaring af problemerne med støv og hvide be-

lægninger  flere steder. Ph-papir reagerer surt ved berøring med belægnin-

gen. Der skal også kigges på rustne wirer i stinkskabene. Sidst er et møde i 

dag blevet aflyst på grund af sygdom.  

Gasflasken (CO) i kælderen er nu fjernet. 

 

Ad 1. Meddelser 
Universitetet har udarbejdet en pjece om Forandring og stress - forebyg-

gelse og håndering af stress. Pjecen er omdelt, ligesom alle ansatte har 

fået en mail til orientering.  

 
Ad 2. Sikkerhedsarbejdet på instituttet 

1670 - 

Lab 1 

Birte Eriksen er blevet udnævnt som ansvarlig for transport 

af kemikalier o.lign. Der er udsendt mail om, hvordan man 

skal forholde sig, hvis man skal transportere kemikalier o.lign.   

Lab 2 Elly Hein gjorde opmærksom på problemer fra sidste møde, 

som ikke var kommet med i referatet. Der ønskes en eller anden 

form for udsug i det lille printerrum i bygning 1671 2. etage. 

Der ønskes en løsning med et permanent gelænder fra parke-

ringspladsen til bagdøren samt skridsikker belægning på trap-

pen.  

Kirsten Rosendal gjorde opmærksom på, at der skal ske ud-

skiftning af gaspatron i centrifugen i flusssyrerummet. Der vil 

blive opsat skilt om, at centrifugen ikke må benyttes uden vej-

ledning. 
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Kontor Tine Legarth Iversen skal på genopfriskningkursus i første-

hjælp og gjorde opmærksom på, at et kursus ikke må være 

ældre end 3 år.  
Værksted Lars Rasmussen ønskede at vide, hvordan han skal forholde sig 

med hensyn til transport af diesel og benzin, som han an-

vender i forbindelse med arbejdet med boreriggen og generato-

rer. Han og Birte Eriksen vil finde ud af, hvorledes denne 

transport kan foregå lovligt. 

 
Generelt er det er problem, at det er meget svært at komme igennem til Byg-

ningsdriften. Man kan gøre opmærksom på et problem utallige gange, uden at 

der bliver taget initiativ til en løsning. Skal det være nødvendigt, at der er 

institutlederen, der skal tage sig af kontakten? 

 
 
Ad 3. Eventuelt  

John Korstgård oplyste, at Geologisk Institut ikke er berørt af den nye insti-

tutstruktur. Der er p.t. opslået 6 institutlederstillinger. De resterende 6 vil 

blive opslået snarest muligt. Alle institutledere forventes at være på plads pr. 

1. juli 2011.  

 

 

Næste møde den onsdag den 8. juni 2011 kl. 09.00. 

 

Mødet sluttede kl. 09.20. 

 

 

  John A. Korstgård  

     / 

       Aase Sørensen 

 


