
Referat AMG-møde den 4. juni 2019 

 

Tilstede: Henning S. Jensen(HSJ), Sonja Jacobsen(SJ), Bente Frost Holbech(BFH), Dina Holmgaard Skov(DHS), 
Nicoline Abildtrup Nielsen(NAN) Katrine Clement Kirkegaard(KCK). 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 
Referatet fra sidst blev godkendt. 

 

2. Arbejdsulykker/tilløb/Sygefravær: 
Ved interne anmeldelser, skal en kopi sendes til HSJ. 

 

3. Beredskabsplan: 
Vi snakkede om, at det er vigtigt, at man strammer op hvor man kan. Derudover talte vi om 
hvordan man forholder sig til omverdenen hvis der sker større ulykker. Pårørendeliste skal 
opdateres ASAP og gøres obligatorisk. HSJ snakker med Lone om at sende info ud igen. Ved 
kurser og ol. skal der laves passagerliste, så det vides hvem der kører i hvilke biler. 
Til stormødet om beredskab blev det tydeligt, at der er en vis usikkerhed omkring 
sikkerhedsinstruks på SDU. Alarmen blev udløst og ingen fulgte instrukserne  
- Ingen havde læst ”safety information” skiltet 
- Få gik til nærmeste nødudgang 
- Ingen ringede 8888 eller 112 
- Ingen tjekkede rummet for evt. tilskadekommende 

Sker der en ulykke i et fællesområde, er det vigtigt at ringe 8888, for at det kan blive 
vurderet hvem der skal involveres og hvad der skal gøres. 

SDU anbefaler at man bruger 112-appen. Selvom man har brugt den før og ved at appen 
virker, er det vigtigt at adressen dobbelttjekkes. Den eksakte adresse skal oplyses til 
alarmcentralen, så vi er sikre på at ambulancen kører rigtigt. 

Vi har brug for at repetere beredskabsplanen på instituttet, evt. på et institutmøde eller til 
torsdagsbrød. Dette overvejes til næste AMG-møde. 

 

4. Stress 
Flere fra AMG deltog i mødet omkring de 5 bevægelser den 13. maj  
Vi snakkede herefter om de problemer som tydeligt viste sig i BI’s APV og hvordan vi skal gribe det 
an. Øko har planer om at gennemføre en intern APV, måske det de andre grupper ville have gavn af 
at gøre det samme. 



 
 
 

5. Input til ny institutleder: 
Hvad forventer vi? Hvad er en god leder/ god ledelse? 
Hvordan ser vi styrkerne på BI? 
Skal diskuteres på gruppeniveau. 
HSJ står for at formidle det videre til sekretariatet, værkstedet, servicegruppen og CPOP. DHS står 
for Nordcee, SJ for Lyd, BFH for Tox og Fys og KCK for Øko. 
 
Kulturen og værdierne på BI skal formuleres.  

 

6. Eventuelt: 
BFH: Vi har fået en henvendelse fra DS-sikkerhedsudstyr, som er utilfredse med at vi ikke linker til 
dem på vores hjemmeside. Vi sletter de links der ligger og meddeler at vi ikke ønsker at linke til 
dem. 
 
KCK sender fremover dagsorden ud til AMG-møder. 

   

7. Rundering: 
Rykkes til næste møde. 
 

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

       Kontorer 
 


