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Møde den: 29. oktober 2012 kl. 09.00-11.10 
Møderum 4 bygning 1671 
LAMU 
 
Til stede: formand Søren Bom Nielsen, Simon Ejlertsen, Birte Eriksen, Char-
lotte Rasmussen, Kirsten Rosendal, Aase Sørensen, Per L. Trinhammer 
Fraværende: Referent: Aase Sørensen 
 
Udsendt  

REFERAT

1. Opfølgning  
2. Godkendelse af referat og dagsorden  
3. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 
4. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Opfølgning 

Søren Bom Nielsen oplyste, at han vil aflægge besøg på NLL tirsdag d. 13. 
november. Her vil han drøfte problemerne med tunge løft samt afholde en 
seniorsamtale. Desuden vil han endnu en gang henvende sig til Bent Lorenzen 
angående det ønskede gelænder ved bagtrappen og den slidte belægning på 
trappen. 
 
Kirsten Rosendal oplyste, at hun har været i kontakt med Kemisk Institut an-
gående spørgsmålet om arbejdspladsbeskrivelser, der skal opbevares 
sammen med leverandørspecifikationerne. Hun har fået kopi af deres ar-
bejdspladsbeskrivelse, som formentlig dækker hele instituttet. Hertil oplyste 
Charlotte Rasmussen, at hun tidligere har fået en kopi og så småt har tilrettet 
den således, at den dækker hele instituttet. Der var enighed om at arbejde vi-
dere, idet der for værkstedets vedkommende formentlig vil være mindre ret-
telser.  
 
Endnu en gang drøftedes spørgsmålet med belægningerne i undervisnings-
laboratoriet. Det viser sig, at belægningerne også findes på glaslågerne og må-
ske andre steder i laboratoriet. Da Bent Lorenzen ikke har taget initiativ til at 
få problemet undersøgt, enedes man om at tage 3 forskellige prøver (udsug i 
undervisningslaboratoriet, i nærheden af det sted, hvor Kirsten Rosendal ar-
bejder med saltsyre samt et neutralt sted). Birte Eriksen lovede at lave en ana-
lyse af prøverne, og når resultaterne heraf foreligger, tages der stilling til, om 
vi skal henvende os til et eksternt firma og bedes dem undersøge problemet.  
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Ad 2. Godkendelsen af referater og dagsorden 

Godkendt. 
 
Ad 3. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Det udsendte bilag udfyldtes (vedlagt). 

 

Ad 4. Eventuelt 

Aase Sørensen oplyste, at hun var til stede, da ’Handelshøjskolen’ blev evaku-
eret på grund af en bombetrussel. Alle forlod lokalet, men det virkede ret til-
fældigt. Man blev bedt om at gå til parkeringspladsen (hvilket betyder, at man 
skulle gå gennem 3-4 bygninger). Alle forlod dog bygningen ad den nærmeste 
brandtrappe, der fører direkte ud til Ringgaden. Her modtog man ingen in-
formation, og alle gik derfor hver til sit. I den anledning diskuteredes det, om 
det vil være en god ide at afholde en evakueringsøvelse inden alt for længe.  
 
 
 
 
 
 
 


