
Referat af AMG-møde på BI d. 12.10.2018: 

 
Til stede: Marianne Holmer MH, Bente Frost Holbech BFH, Sonja Jacobsen SJ og Dina Holmgaard Skov DHS. 
 
1. Godkendelse af referat: 

En enkelt bemærkning: Katrine via mail til MH: Gr. APV´en findes på nettet i en opdateret engelsk 
udgave. 

 
2. Arbejdsulykker/ tilløb/ sygefravær: 

- Katrine via mail til MH: Økos laborantpraktikant skar sig i fingeren på et knækket Pyrex-glas. Skaden 
krævede ikke behandling, men en skadesanmeldelse er sendt videre til Merete H. 
 

3. Temadag:  
- MH har på Institutrådsmødet gennemgået vores aktiviteter fra Temadagen og de er diskuteret med 

ledelsesgruppen. MH viser de ’Action points’, der er blevet besluttet at implementere på Biologi. 
’Action points’ skal fremover stå i velkomstfolderen til nye medarbejder og måske gennemgås på 
intromøderne. 

- Ph.d. + post.doc var glade for førstehjælpskurset. Der er mange af vores udenlandske ansatte, der 
ikke har et sådant kursus, så MH er derfor blevet anbefalet at afholde førstehjælpskursus hvert 
andet år. 

- Vi skal finde på noget nyt til næste Temadag, som ikke er i samme stil med de tidligere år. Vi 
spørger alle vores grupper, hvad de synes og hvad de har af gode idéer. MH nævner to ting, som 
hun gerne vil have, at alle på Instituttet skal opleve: 

- Givskud Zoo (måske en frivillig tur; en lørdagstur?) 
- Gyldensten (som Temadag) 

- Vi spørger alle i vores grupper, hvornår på året det er bedst at placere Gyldensten-temadagen2019: 
maj, sidste uge i juni, august eller 2. uge i september? Skal dagen f.eks. starte på et andet tidspunkt 
end sædvanligt? Andre forslag til dagen forløb? 

 
 
4. APV/Trivselsundersøgelse: 

- Alle skal have fat i folkene i deres grupper, så vi kan få svarprocenten op på minimum 88 %, for så 
er der kage til Instituttet fra Dekanen. 

- Lone udsender en reminder lidt tid før svarfristen udløber. 
- Signe skal have en reminder med i BN. 
- MH nævner det på torsdagsbrød i uge 43. 
 

5. ATEX: 
- Katrine via mail til MH: gennemgangen gik fint. Nogle skilte ved lab-døre skal skiftes. Gennemgang i 

Svanninge Bjerge blev aflyst, da alt hvad der bruges i lab, omhældes og medbringes hjemmefra. 
Dog sender vi billeder af laboratorierne til ATEX som dokumentation. 

 



 
6. Poster AMG: 

- Trafiklys-poster er hængt op ved indgang til frokoststuen. Måske skulle farverne have haft er 
forklaringstekst: eksempel … 

- Rød: haste-opgaver 
- Gul: halvsvære opgaver 
- Grøn: lette opgaver 

 
7. Opsamling – sidste rundering: 

- Rundering sidste gang blev aflyst, så der er ingen opsamling. 
- Fremover gennemgår vi handlingsplanen fra sidst, så vi alle er opdateret med, hvor langt vi er i de 

forskellige emner/processer.  
- Ny studentermedhjælper til opdatering af Instituttets hjemmeside: Mark Wolff Jervelund. 
- Dina spørger Peter, hvad status er på 3 ting: nødstop til rørført brændgas, 

udskiftning/montering af ABDL på laboratoriedøre og varmesituationen i GMO. 
- De nye adgangsforhold ved bygning 41 er OK. 
- Kertemindes problemer er løst. 
- Nyt punkt: ATEX-gennemgang (25. september) 
- Punkt om ’Sikkerhedskursus for studerende’ slettes, da vi i alle vores laboratorier har egne 

metoder for oplæring i sikker brug af netop laboratoriet, så der er ingen grund til et fælles 
kursus. 

- Bente snakker med Rikke om ’Fastlæggelse af plan for V4’ 
- Der er igen snak om uvarslede evakueringsøvelser. 
- Nyt punkt: der skal laves ’Beredskabsplan for V4’ 
- Evakueringsøvelse for V4 rykkes til december. 
- Der er materiale på vej til proceduren ved feltarbejde. 
- Nyt punkt: Temadag 2019: hvad skal den indeholde? 
- Trafiklys-posteren er sat op. 
- Nyt punkt: Bente har fået fortalt Max-O/DEM/Cpop, Support-gruppen, Sekretariatet og 

Tox, at hun er deres AMR og hun har fortalt om AMG og gruppens arbejde. 
- Nyt punkt: APV-spørgeskema er sendt ud til alle (fra Rambøll). 
- Nyt punkt: Gr. APV-materiale på hjemmesiden er opdateret. 

 
8. Eventuelt: 

-  
 
9. Rundering: 

Rundering af fællesarealer: 
- Forskertorvet, frokoststuen, mødelokaler og køkkenet: generelt blev der observeret manglende 

oprydning og vi værdsætter meget, at Mary gør et stort stykke arbejde for at holde orden alle 
steder. Der opfordres dog til, at vi alle hjælper til med rengøring/oprydning især i 
køkkenet/køleskabene/mikroovnene. Måske alle grupper kan få hver deres ansvars-rum? Vi 
snakker om det på tirsdagsbrød … 



 
Kommende runderinger: 
Nordcee lab. 
Tox/Fys lab. 
Øko lab. 
Værksted 
Lyd- og adfærd-lab. 
Akvarierum  
Fællesarealer 

       Kontorer 
 
 


