
Referat af AMG møde på BI 25.08.17 

Til stede: Klaus, Rikke, Marianne, Ole og Annette.  

 

1. Godkendelse af referat: 

Referatet godkendes med følgende kommentarer: 

- Øko har brugt materiale fra Stay Sharp workshop på deres GRUS, hvilket fungerede fint. 

 

2. Arbejdsulykker/ tilløb/ sygefravær: 

Ingen ulykker. Og sygefraværet er meget pænt. 

En del TAP har mange +timer stående på flexkontoen. 

 

3. Feltarbejde udenfor SDU: 

Marianne har haft kontakt til Mette Høgsbro fra KU, hvor de har udarbejdet en skriftelig procedure 

omkring arbejdsmiljøansvaret i forbindelse med feltarbejde i udlandet. Mette arbejder i 

administrationen på KU og har derfor ikke arbejdet praktisk med proceduren. Hun henviser til Geografi 

på KU, hvor den er implementeret.  

En lignende procedure for os er måske især vigtig for udlændinge og i forbindelse med information om 

forsikring. Omkring information om forsikring kan det måske være en mulighed, at de studerende 

skriver under på kendskabet i forbindelse med specialekontrakten.  

I materialet fra KU er især afsnittet omkring risikovurdering og nyttekriteriet god. Marianne vil 

undersøge ved Kristian Græsborg om lovgivningen vil være gældende hos SDU som ved KU/AAU. 

Rikke og Marianne vil arbejde på et udkast. Herefter vil vi tage stilling til om der skal udarbejdes 

risikovurderinger. 

 

4. AT besøg: 

Marianne er blevet informeret om, at der har været uanmeldt besøg hos Tekniske Fakultet. Fra NAT er 

BMB blevet bedt om at aflevere deres APV til brug ved et muligt besøg.  

 

5. Nyt Kemibrug: 

Rikke har holdt møde med redaktørerne. Der vil ikke blive afholdt kurser i brugen af ny kemibrug for de 

studerende. 

Der vil fortsat blive holdt møder med redaktørerne til kemibrug er implementeret. 

 

6. GRUS: 

Alle forskningsgrupper har holdt GRUS, men Marianne afventer tilbagemelding fra enkelte af 

grupperne. 

Øko valgte at opdele gruppen i TAP, Phd. Og VIP. Og at bruge en del af materialet fra Stay Sharp 

workshoppen til at understøtte positive ting. Det blev meget positivt modtaget. 

Tox valgte at holde mødet uden for campus, i Svanninge bjerge, hvor gruppen spiste sammen og 

overnattede. Også det blev meget positivt modtaget. 

 

 



7. MFN, Sundhed: 

Mindfulness-forløbet kører ok, med gennemsnitligt 6 deltagere. Rikke vil spørge Heidi om der evt. skal 

skrives lidt til mandagsnyt. 

Også holdene med løb og gang kører ok, men Klaus efterlyser flere deltagere. 

 

8. Temadag: 

Programmet er sendt ud til alle. Formiddagen bliver med gruppearbejde med forskellige temaer 

omkring den fremtidig uddannelse og udviklingen af denne. 

Om eftermiddagen vil VIP arbejde videre i en gruppe organiseret af Jane Morthorst, Magnus Wahlberg 

og Signe Brinkløv omkring studerenes generelle kompetencer. 

Ph.d. og Post.doc’s vil arbejde videre i en gruppe organiseret af Kim Lundgreen og Lars Seidelin omkring 

formidling af forskning. 

TAP vil være sammen om noget socialt i Svanninge Bjerge eller Fåborg. 

Dagen afsluttes med valgfri spisning og overnatning. 

 

9. Eventuelt: 

- I V2 er der problemer med at dørene til laboratorierne, der er branddøre, holdes åbne. Og der er 

kommet ændrede regler for opbevaring af brandfarlige væsker. Annette tager det med på 

kommende laborantmøde. 

- Ved årets udgang skal der være valg til AMG. Marianne vil tale med AMR om der er ønske om at 

forsætte. 

 

10. Rundering: 

Opfølgning på runderingen i Tox/Fys lab.:  

Kilerne der blev fundet under rundering er fjernet. 

___ 

Runderingen i Øko lab. udsættes til næste møde. 

 

Kommende runderinger: 

NordCee lab. 

Tox/Fys lab. 

Øko lab. 

Værksted 

Lyd lab. 

Akvarierum  

Fællesarealer 

       Kontorer 




