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Punkter til drøftelse:
1. Godkendelse af referat fra den 24. september 2013
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Hovedarbejdsmiljøudvalget v/JBN:
Ved Hovedarbejdsmiljøudvalgets sidste udvalgsmøde mundede den årlige drøftelse ud
i en række tiltag for det kommende år. I Arbejdsmiljø-NYT (der kan pt. ikke linkes til
omtalte nyhedsbrev, så I får det vedhæftet) er disse tiltag beskrevet. I samme Nyhedsbrev rettes der en tak til Rektor Jens Oddershede for hans store engagement og indsats
med at sætte arbejdsmiljø på ledelsens dagsorden. Forhåbentlig vil vores nye rektor
fortsætte synliggørelsen af det vigtige arbejdsmiljøarbejde.
Birgitte Damby Sørensen: Er det meldt ud, at der skal afholdes stormøde på fakultetsniveau? AK blev bedt om at undersøge dette og har fået følgende svar fra Merete Habermann: ”En tidligere beslutning i Hovedarbejdsmiljøudvalget, hvor vi ændrede på
den samlede arbejdsmiljøorganisation. Jeg står for forårsmødet for hele arbejdsmiljøorganisationen mens hovedområderne selv skal stå for sit eget en gang årligt (det er
foreslået at det hører i 2. halvår).
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3. Nyt fra institutterne: gensidig orientering
- Sænkning af sug på stinkskabe v/ CBP:
CBP orienterede om, at der på møde med Serviceafdelingen var fremsat forslag
om muligheden for at sug på stinkskabe kunne sænkes fra de nuværende 0,5 m/s til
0,3 m/s - uden at have rådført sig med arbejdsmiljøorganisationen.
En evt. sænkning vil have betydning for den samlede økonomi, da energiforbruget
på stinkskabe er højt, men da erfaringer viser at 0,5 m/s er det niveau som er bedst,
har man valgt at fastholde dette.
-

Ændret P-nummer i Winsløwparken v/TDJ:
I det udsendte bilag fra Merete Habermann om ændring af P-numre for adresserne
på J. B. Winsløws Vej 15-25, gøres der opmærksom på 4 konkrete ting som der
fremadrettet skal være opmærksomhed omkring. I materialet forklares hvad et Pnummer er og hvad udfordringen er for WP 9 og WP 15-25.

-

Bordet rundt:
IOB har haft fejlmeldinger på tyverialarmen og har i den forbindelse evakueret
folk. Lydene på tyveri- og brandalarm er svære at skelne fra hinanden og man har
anmodet om at lydforskellen gøres større.
SIF har haft utætte afløbsrør i køkkenet. Rørene bliver udskiftet i dag.
IST har fået sat yderligere skilte op om hjertestarterens placering i WP 19.

4. Tema drøftelse: Arbejdsmiljøgruppernes besvarelse af undersøgelse om handlingsplaner fra APV og trivselsmåling 2012:
Undersøgelsens besvarelser er for størstedelens vedkommende positive. Dog efterlyses en tilbagemelding fra fakultetet om de bemærkninger, vedr. mangler og uhensigtsmæssigheder ved undervisningslokaler, indeklima, APV-udstyr samt rengøring,
der i fælleskab blev sendt til Bygningsafdelingen i juni 2013. AK har den 10.12.2013
anmodet Teknisk Service om en tilbagemelding – der afventes svar.
5. Evt.: På Trygfondens hjemmeside http://www.hjertestarter.dk/Kort findes kort over,
hvor indberettede hjertestartere er placeret. For at finde hjertestartere i Winsløwparken, skal adressefeltet til højre på siden udfyldes først.

Ole Skøtt
Dekan, formand
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