
Referat af AMG møde på BI den 8. juni 2012 

 

Til stede: Marianne, Klaus, Nete, Lasse, Bente Rikke og Heidi 

Afbud fra: Kim og Mogens 

 

1. Godkendelse af referat: 

Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende kommentar. 

- Kemibrug: KLP sørger for opkobling til printer, evt. den i økolab. HGJ sørger for 

vejledning til kemibrug ved computeren.  

- HGJ kontakter Peter Søholt med henblik på at udskifte computeren i U19A.  

- De kræftfremkaldende stoffer (på vores fælles kemikalielager) som kræver speciel 

tilladelse smides ud (RH). Fremover må de enkelte forskningsgrupper selv står for 

indkøb og tilladelse af disse stoffer.  

- Der er indkøbt strips til test for peroxider, normalt skal kemikalier der er klassificeret 

som peroxiddannere testes hvert år. Strips opbevares hos RH  

 

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 

- Ved uheld er det vigtigt altid at kontakte et medlem af AMG gruppen. 

  

3. AT i Kerteminde: 

- MH udfylder skema til MSH og Arbejdstilsynet. 

- Akvarierum C får nye bakker til opsamling af vandspild (KLP) 

- Akvarierum B bliver renoveret for at forhindre vandspild på gulvene og samtidig 

forbedre de ergonomiske forhold omkring arbejdet. Arbejdet forventes færdig i uge 28. 

 

4. Beredskabsplan: 

- Beredskabsplanen blev gennemgået og kommenteret. BFH og Brian retter/opdaterer 

både den danske og engelske version. Beredskabsplanen udleveres til alle ansatte 

inden sommerferien. 

- Vestemodellen skal implementeres inden sommerferien. RH og BFH laver et udkast til 

hvor vestene skal placeres.  

- Gennemgang og test af beredskabsplan planlægges til efter sommerferien. 

- KLP undersøger om det er muligt at installere røgalarmer i kælderen under BI. 

 

5. Transportdokument: 

- RH og Finn undersøger muligheder for at fastgøre en transportkasse i bilerne.  



- Transportdokumentet oversættes til engelsk af Meretes datter.  

- Transportdokumentet gennemgås på IM d. 3/7 2012 

- RH og Finn sørger for bagagerumsgitter til bilerne. 

 

6. Handlingsplan for 2012: 

- Handlingsplanen blev gennemgået og rettet til. 

- Fremover går Frank selv rundt og tjekker vedr. el-sikerhed. AMG gruppen giver Frank 

besked om hvilket område vi runderer i fra gang til gang.  

 

7. Rengøringsudbud: 

- Lars Duelund har fremsendt spørgsmål vedr. rengøringsudbuddet til Birthe. 

Spørgsmålene gennemgås og besvares på næste laborant møde.   

 

8. Laboratorierenovering: 

- Den fælles undevisningsoasen forventes klar pr. 1/1 2014. 

- Mødet med Poul Bjerner Hansen forløb godt.   

 

9. Fælles APV: 

- Merethe Habermann har spurgt om BI vil være testinstitut for den fælles APV. AMG 

gruppen mener ikke at vi kan overkomme den opgave på nuværende tidspunkt.  

- Fælles APV er tema for stormødet (for alle AMG grupper på SDU) d. 26/6 2012. 

- Den engelske version forventes færdig i uge 42/43 

 

10. Graviditets APV: 

- Ved fremtidig kontakt med arbejdsmedicinsk klinik bør dialogen foregå mellem et 

medlem af AMG gruppen og arbejdsmedicinsk klinik. 

- Fakultetets graviditets APV bliver diskuteret på mødet (for alle AMG grupper på NAT) i 

august. BI ønsker at der bliver nedsat en arbejdsgruppe som kan revidere den 

nuværende graviditets APV.  

 

11. Rundering: 

- Bente har runderingsmappen. 

- RH opdatere mappen med notat fra sidste rundering på fællesarealer + kældergange. 

- BFH og Mary rykker igen Palle fra serviceområdet for oprydning i den store kældergang, 

så det bliver muligt at køre ind med en bil og trailer. 

- HGJ laver et runderingsskema til kontor. (indstilling af stol og bord, benplads, 

orden/ryddelighed, lys, skærm, tastatur, mus m.m.)    

- Runderingsskemaet sættes i mandagsnyt. Skemaet skal ses/opfattes som en inspiration 

til vores kollegaer og et værktøj for AMG gruppen til at få et overblik over behov for 

fremtidige indkøb. 



- Runderingen af kontorer foretages af medlemmer (2 og 2) af AMG gruppen inden 

næste AMG møde i september. Lone laver en plan for fordeling af kontorer.  

 

12. Eventuelt: 

- Opdatering af pårørende liste. HGJ tager fat i dem der endnu ikke har meldt pårørende 

ind til Lone. 

- Diverse sikkerhedskurser internt på SDU. Punkt til dagsorden for mødet i sept.  

- Der kan ikke tilsluttes flere frysere eller andet elektrisk udstyr til fryserummet i 

kælderen. HGJ opsætter sedler i rummet og på dørene ind til rummet.  

 

 

 

 

 

 


