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Referatet er godkendt og udsendt 13.9.2011 

REFERAT

0. Referat 

Godkendt og udsendt den 8. juni 2011 

 
1. Meddelelser 

Søren Bom Nielsen skal på det lovpligtige arbejdsmiljøkursus i december 
måned. 
 
Desuden oplyste han, at der er et arbejd i gang med hensyn til skæringen 
mellem samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalgets opgaver.  
 
Fra Nyt om Arbejdsmiljø gjorde Aase Sørensen opmærksom på opfordringen 
til alle ansatte om at gennemføre førstehjælpskursus samt vedligeholde 
dette. Kurserne annonceres på 
http://medarbejdere.au.dk/hransatpaaau/udviklingledelsekurser/efterudd/k
ursusoversigt/. 
 
I nyhedsbrevet nr. 36 er der en gennemgang af forsikringsforholdene for 
gæsteforskere. Vedlagt som bilag. 

 
2. Sikkerhedsarbejdet på instituttet 

Labora-
torier 

Birte Eriksen oplyste, at Bent Lorenzen og Torben Poulsen har set 
på problemerne med hvide belægninger i øvelseslaboratoriet. 
Bent Lorenzen har efterfølgende meldt ud, at det ikke er et pro-
blem, han vil følge op på. Derimod fortsætter udredningen vedrø-
rende opvaskerummet, men stadig uden noget resultat.  
Der var enighed om ikke at acceptere affærdigelsen, men forsøge 
på forskellig vis at følge op på sagen for at få konstateret årsagen.  
Et andet problem er den udendørs er placeringen af trykflasker. 
Disse er placeret således, at man skal passere parkeringspladsen, 
som er meget ujævn. Dette medfører, at det er vanskeligt at styre 
transportvognen, og der opstår ofte situationer, hvor vognen er på 
vej til at vælte. Man har bedt bygningsforvaltningen om at under-
søge, om buret kan flyttes nærmere rampen, så transportvejen bli-
ver kortere.  Der følge op på sagen. 
Kirsten Rosendal oplyste, at de fejlkonstruerede skabshængsler 
nu er skiftet. Hvis der stadig er hængsler, der ikke er skiftet, bedes 
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hun kontaktet.  
Problemerne med de rustne wirer i stinkskabene er heller ikke 
løst endnu. Problemet er, at disse wirer kun må udskiftes af eks-
perter, og vi ved ikke, hvem disse eksperter er. Ove Brandt har lo-
vet en tilbagemelding. 

Generelt Elly Hein gjorde opmærksom på, at der stadig ikke er sket noget 
med hensyn til den glatte trappe ved bagindgangen. Trappen 
er ikke kun glat om vinteren, men også når den er våd efter regn-
vejr. Vi sender er brev til Bent Lorenzen.  

 

3. Flytning 

John Korstgård oplyste, at flytningen nu næsten er overstået. Der er antal 
hæve-sænkeborde i overskud. Lars Rasmussen lægger beslag på 2 stk.  
 
I bygning 1671 mangler indretning af følgende rum: møderum 1. etage, stu-
denterrum 0. og 1. etage.  
 
Der har været oversvømmelse i kælderen i bygning 1120. Heldigvis var der 
intet i rummene, hvorved skaden er minimeret til dørkarme m.v. 
 
Næste projekt er indflytning i stenkælderen. Han håber, at denne flytning 
kan trækkes ud således, at kun de stenskabe og -kasser, der faktisk benyttes, 
flyttes først, og resten venter så længe, at de forhåbentlig kan smides ud. Han 
har efter indflytningen i 1670 konstateret, at der selv efter 5 år er stenskabe, 
der aldrig har været åbnet siden flytningen! 
 
På grund af renoveringen af biblioteket i bygning 1520 er Tine Iversen ble-
vet bedt om at flytte de bøger, som stadig står der. Der vil ske en kraftig sorte-
ring undervejs, og forhåbentlig vil der efter flytning af stenskabe være plads i 
kælderen til de resterende bøger.  
 
4. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde afventer udspil vedrørende den fremtidige organisering af ar-
bejdsmiljøarbejdet. 
 
Mødet sluttede kl. 09.45. 
 
 
  Søren Bom Nielsen 
     / 
      Aase Sørensen 
 
 

 

 

 


