
 

 

 

 
 Geologisk Institut 

Aarhus Universitet 

Høegh-Guldbergs Gade 2 

8000 Aarhus C 

Tlf . : 89429400 

E-mail:  geologi@au.dk 

http://geo.au.dk/ 

 

Geologisk Institut 

 

 

 

 

afdelingsleder 

 

Dato: 16. juni 2011 

 
 

Side 1/3 

GEOLOGISK INSTITUT 
DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 

AARHUS UNIVERSITET 

Møde den: 8. juni 2011 

Geologisk Institut 

Arbejdsmiljøudvalget 

 

Til stede: John A. Korstgård, Birte Eriksen, Elly Hein, Tine L. Iversen, Søren 

Munch Kristiansen, Charlotte Rasmussen, Lars Rasmussen, Aase Sørensen og 

Kirsten Rosendal 

Fraværende: Morten Foss og Hans Dieter Zimmermann 

 

 

Referatet er godkendt og udsendt den 16. juni 2011.  

REFERAT

0.    Referat 

 

Efter sidste møde har Per Trinhammer udarbejdet et notat vedrørende trans-

port af benzin og diesel. 

 

1.       Meddelelser   

 

John Korstgård har på forespørgsel fra fakultetet meddelt, at Geologisk Insti-

tut ikke har indvendinger mod, at iNANO overgår til Institut for Fysik og 

Astronomis arbejdsmiljøorganisation. 

 

Han oplyste samtidig, at der har været indkaldt til samtale m.v. for ansøgere 

til institutlederstillingen, og at tiltrædelse er den 1. juli 2011. Hans egen an-

sættelse udløber dog først den 31. juli 2012.  

 

2.       Sikkerhedsarbejder på instituttet 

 

Labora-

torier 

Kirsten Rosendal oplyste, at der er indkøbt faresymbolmærka-

ter svarende til det nye mærkningssystem.  

Der har været problemer med skabshængsler. Disse skiftes nu 

uden beregning, da der var tale om en fejlkonstruktion. 

Birte Eriksen oplyste, at der indtil videre ikke er nogen forklaring 

på de hvide belægninger i øvelseslaboratoriet samt rust i opva-

skerummet. Der iværksættes en uvildig undersøgelse af problemet.  

Desuden oplyste hun, at affaldsdepotet i kælderen er ulovligt. 

Når der opbevares brandfarlige væsker, skal der være direkte ud-

gang til det fri. Torben Poulsen er klar over problemet. Andre mu-

ligheder for opbevaring af brandfarligt affald diskuteredes, uden 

dog at komme nærmere en løsning.  
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Værk-

steder 

Lars Rasmussen oplyste, at boreriggen nu er funktionsdygtig igen. 

Det overlades til Lars at tage stilling til eventuel betaling, når rig-

gen udlånes til andre.  

Desuden efterlyste han, hvor indholdet af forbindskasserne kan 

suppleres. 

http://medarbejdere.au.dk/hransatpaaau/arbejdsmiljoe/beredska

bogassistancer/forbindsstoffer/ 

Sørg for koordinering ved indkøb! 

 

3.       Flytning 

 

John Korstgård redegjorde for status på ombygningen af bygning 1120.  

 

Indflytning forventes at kunne ske pr. 15. august 2011. Det er herefter pla-

nen, at hydrogeofysikgruppen så hurtigt som muligt flytter ind i de to øverste 

etager (selvfølgelig koordineret med indflytningen i de andre etager). Snarest 

herefter flytter medarbejderne fra Forskerparken ind i 1. etage bygning 1671. 

Her er det planen at skaffe mere plads til studerende samt kontorpladser til 

fratrådte medarbejdere. Derfor flyttes møderummet nærmere auditoriet. Der 

er allerede skaffet flere pladser til speciale- og ph.d.-studerende i bygningerne 

1672 og 1674. 

 

Med hensyn til flytning af værksted/er til kælderetagen forventes dette først 

at kunne ske i løbet af sommeren 2012. Der vil her blive etableret adgang fra 

den nuværende solgård i form af en trappe samt en lift. Muligheden for en kø-

rerampe fra Steno Museet er ikke blevet accepteret. 

 

Stenkælderen er blevet renoveret og er nu klimastyret. Der er fra parke-

ringspladsen etableret en ny lift, som kan rumme en palle samt en person, og 

som kan betjenes fra P-pladsen. Der vil blive indkøbt stålreoler (betales under 

renoveringen), således at der bliver bedre forhold til opbevaring af prøver 

m.v. Interesserede brugere vil snarest blive indkaldt til et møde. Det er hans 

håb, at langtidsopbevaring andre steder vil kunne undgås, men dette kræver 

en kraftig oprydning i de nuværende fjernlagre.   

 

4.       Eventuelt 

 

Den 15. juni 2011 afholdes i DGI-Byen en konference om muskel- og ske-

letbesvær. Aase Sørensen deltager. 

 

I øvrigt henvises til Nyhedsbrev om arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljo.au.dk. 

 

Næste møde onsdag den 7. september 2011. 

 

Mødet sluttede kl. 09.45. 

 

John A. Korstgård 
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