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Ad 1. Opfølgning 

Simon Ejlertsen opfordres til at tilmelde sig arbejdsmiljøkursus i 2013. 

Der er endnu ikke sket noget med hensyn til etablering af gelænder ved bag-

trappen, mens der er kommet skridsikre striber på trappen (som i øvrigt snart 

skal skiftes). Søren Bom Nielsen tager endnu en gang kontakt til Bent Loren-

zen. 

Torben Poulsen har oplyst, at der er givet ibrugtagningstilladelse til bygning 

1120 efter ombygningen. Derimod er der ikke sket noget med bedre adgan-

gen til liftrampen. Bent Lorenzen har lovet at se på sagen. Den ønskede con-

tainer er ikke indkøbt endnu. 

 Ansatte opfordres til at melde sig til kursus i livredende førstehjælp (1 dag) 

eller repetitionskursus (3½ time) tilmelding på 

http://medarbejdere.au.dk/hrkurser.  

Per Trinhammer oplyste, at han skal på et sikkerhedskursus (1 uge) i forbin-

delse med arbejde til søs. Simon Ejlertsen har lige været på samme kursus. 

 
Ad 2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 3. Opfølgning på fysisk APV 

Arbejdet med handleplaner skal være afsluttet inden 1. november 2012. La-

boratorier: Søren Bom Nielsen kontakter NLL vedrørende problemet med 

tunge løft. Charlotte Rasmussen finder i første omgang en adresse på en ergo-
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terapeut. Hvis dette ikke er nok, må der overvejes en anden løsning.  Kontor: 

En del problemer med ensformigt arbejde. Brug de indkøbte hæve/sænke 

borde og varier arbejdsstillingen. Der er ophængt plakater med link til gode 

råd. Farlige forhold ved feltarbejde er også endt under kontor. Der ses på de 

allerede foreliggende vejledninger (Regler for feltarbejde… - 

www.geo.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe). Hvorledes der informeres bed-

re i forbindelse med begge problemer, drøftes på den kommende årlige ar-

bejdsmiljødrøftelse. 

 

Ad 4. Orientering om psykisk APV 

Spørgeskemaer sendes til alle ansatte den 1. november 2012. Samtidig skal 

der sendes en kraftig opfordring til alle om, at det er vigtigt, at skemaerne ud-

fyldes (der er fuld anonymitet). Resultaterne offentliggøres i slutningen af fe-

bruar 2013.  

Samtidig gøres opmærksom på, at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisati-

onen har ret til 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse pr. år. I no-

vember udbydes en stressworkshop. I januar vil der blive afholdt en temadag 

om opfølgning på den psykiske APV.  

 

Ad 5. Omflytninger i 1670-komplekset 

Søren Bom Nielsen oplyste, at der er kommet mange gode og konstruktive 

kommentarer til planerne. Han regner med, at han efter de kommende drøf-

telser i samarbejdsudvalg og Institutforum, vil tage en beslutning, hvorefter 

alle vil blive orienteret på et fællesmøde.  

I øvrigt udtrykte udvalget tilfredshed med, at instituttets demokratiske orga-

ner inddrages i processen.  

 

Ad 6. Meddelelser 

Charlotte Rasmussen oplyste fra fakultetets arbejdsmiljøudvalg, at Mor-

ten Dam Rasmussen (Institut for Ingeniørvidenskab) er udpeget som daglig 

leder på fakultetsniveau. Desuden er der udpeget en arbejdsmiljøpartner, 

hvor Karin Rosengaard er kontakt. Hun vil kunne rådgive omkring, hvad man 

kan og må med hensyn til arbejdsmiljøarbejdet. Herudover er der Karen Con-

radi udpeget som instituttets partner på ph.d.-området. Fra instituttets 

hjemmeside er der lagt links referater m.v. fra FAMU. 

Der var enighed om et punkt på dagsordenen fremover er orientering fra FA-

MU, hvor Charlotte Rasmussen deltager. I øvrigt sendes instituttets referater 

til Morten Dam Rasmussen og Karin Rosengaard. 

 

Per Trinhammer oplyste, at der ikke fremover vil blive mulighed for at passe-

re bommen til parkeringspladsen uden kort. Opstramningen af procedu-

ren omkring adgangskontrol er bl.a. sket på baggrund af krav fra Rigsrevisio-

nen, da der har været misbrug af ’håndværkerkoder’ forskellige steder. Han 

kunne i øvrigt oplyse, at der arbejdes på at få etableret gule striber ved ind-
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kørslen til parkeringspladsen. Et andet problem er brug af palleløfter bl.a. i 

stenkælder, Kringelled og tin-boks. Palleløfteren er forsynet med en lås (nøg-

len sidder i) således, at den kun kan løfte 1 m. Problemet er, at løft herudover 

kræver certifikat, som kun Sven Nicolajsen er i besiddelse af. Hvis der skal 

flyttes ting ind i reolerne i stenkælderen kræves, at der løftes op til 1,2 m. Han 

selv og Simon Ejlertsen melder sig på kursus næste år. Det foresloges, at Tage 

Nielsen også deltager. Med hensyn til andres brug af løfteren undersøges ved 

leverandøren, hvilke regler der er omkring en dispensation for løft af de sidste 

20 cm.  

 

Ad 7. Eventuelt 

Da den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal have fundet sted senest den 1. 

november 2012, og der indkaldes derfor til møde den 29. oktober 2012. Dags-

orden udsendes snarest.  

 

Charlotte orienterede om, at der ikke er fundet nogen forklaring på belægnin-

gerne på punktudsugene i undervisningslaboratoriet. Bent Lorenzen har 

oplyst, at han ikke ser sig i stand til at gøre noget. Lab-Flex kontaktes for at 

høre, om de kender til problemet.  


