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Møde den: 10. april 2012 kl. 13.00 

Møderum 4 bygning 1671 

Arbejdsmiljøorganisationen 

 

Til stede: Søren Bom Nielsen, Aase Sørensen, Tine L. Iversen, Per L. Trin-

hammer, Charlotte Rasmussen, Birte Eriksen og Kirsten Rosendal 

Fraværende: Simon Ejlertsen og Elly Hein. 

 

Godkendt og udsendt den 19. april 2012.  

REFERAT

 
1. Referat 

Referatet fra mødet den 2. januar.2012 er godkendt og udsendt den 19.1.2012. 

 

2. Valg til Arbejdsmiljøudvalget 

Formand: Søren Bom Nielsen 

AL: Per L. Trinhammer og Charlotte Rasmussen 

AR: Birte Eriksen og Kirsten Rosendal 

Alle har tidligere gennemgået Arbejdsmiljøuddannelsen, men afventer tilbud 

om genopfriskning. 

 

Søren Bom Neilsen har bedt de studerende udpege observatører til arbejds-

miljøorganisationen. 

 

3. Meddelelser 

Søren Bom Nielsen har netop gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. 

Den fysiske APV er gennemført, og resultatet afventes.  

 

4. Sikkerhedsarbejdet på instituttet 

Der  skal udarbejdes et årshjul. 

Opdatering af sikkerhedsdatablade samt udarbejdelse af arbejdsplads-

vurderinger skal være gennemført om ca. 1 år. Der venter et større arbejde, 

men dette skal igangsættes. Sikkerhedsdatablade vil kunne søges på nettet. 

Kirsten Rosendal vil fremskaffe et eksempel på arbejdspladsbeskrivelser. 

Samtidig kunne det være en god ide at rydde op i gamle kemikalier.  

 

Kiros er en database til registrering af kemikalier og tilhørende sikkerhedsin-

formation. Administrator af Kiros (Karl Erik Holst, telefon 87155973 eller 

mobil 23382440) tilbyder en introduktion til Kiros så laboranter bliver i 

stand til at registrere kemikalier og udskrive relevante sikkerhedsinformatio-
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ner. Birte Eriksen og Kirsten Rosendal kontakter Karl Erik Holst. 

 

Birte Eriksen gjorde opmærksom på, at vores håndtering af kemikalieaffald 

er i orden, men rummet, hvor det opbevares, er aldrig blevet godkendt. I den 

forbindelse foreslog hun, at Arbejdstilsynet tages med på råd i forbindelse 

med ombygningen. Hvor skal man i øvrigt give meddelelse, når brugen af et 

rum ændres? 

 

Per Trinhammer oplyste, at tanken til transport af brændstof er lovlig, selv 

om det på det tidspunkt forlød ikke at være tilfældet. 

 

Tine L. Iversen oplyste, at der er godt gang i oprydningen af de mange kasser 

med bøger, der står i kælderen.  

 

Per L. Trinhammer gjorde opmærksom på, at rampen ved bygning 1120 op 

til elevatortårnet ned til stenkælderen er for stejl og bør forlænges. Den ind-

købte pallestabler er desuden 20 cm for bred til at kunne være i elevatoren. 

Da der desuden mangler plads til opbevaring af generatorer og brændstof til 

samme, foreslår han, at der anskaffes en 20 fods container, hvor disse ting 

kunne opbevares med en pallestabler, som også er nødvendig på P-pladsen.  

 

Søren Bom Nielsen vil kontakte Bent Lorenzen. 

 

5.  Ombygning 

Der arbejdes i øjeblikket på det materiale (fx flytning af mure, fordeling af og 

ændring af rum m.v.), der skal sendes til Bent Lorenzen.  

 

6.  Eventuelt 

Charlotte Rasmussen efterlyste input til den nye hjemmeside, hvor der er 

afsat plads til oplysninger vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål.  

 

Instituttet har modtaget regning for en ankesag i forbindelse med en ar-

bejdsulykke. En sådan betaling skal ikke afholde nogen fra at indgive en anke 

fremover.  

 

Næste møde afholdes den 19. juni 2012 kl. 13.00. 

 

Mødet sluttede kl. 14.00 

 

 

    Søren Bom Nielsen 

       / 

        Aase Sørensen 
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