
Referat af AMG møde på BI den 19. september 2012 

 

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

Afbud fra: Mogens 

1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende kommentar. 
- Gravid APV: Det vil altid være den gravide som bliver henvist til arbejdsmedicinsk klinik. 

Den gravide kan så vælge at inddrage en AMG repræsentant i kommunikationen med 
arbejdsmedicinsk klinik. 

- Kemibrug: KLP har bedt IT-service om at koble computeren ved det fælles kemikalierum 
til en printer. 

- Røgalarm i kælderen: KLP undersøger om vi selv må opsætte røgalarmer i kælderen 
 

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 
- Maria er under sit ophold i Kina faldet i forbindelse med en tur i felten. Hun er 

efterfølgende blevet tjekket på et lokalt sygehus. Intern skadesanmeldelse er sendt til 
Maria. 

- SU på NAT har bedt BI om en forklaring på de høje tal (over SDU gennemsnit) for 
sygefravær i 2011 og 2012. Hvis man fratrækker sygedage fra lange sygdomsforløb 
(grænsende til langtidssygemelding) og flexjob så ligger BI under SDU gennemsnittet. 
Generelt er der på BI ikke mere arbejdsrelateret sygdom end på de øvrige institutter.   
  

3. Beredskabsplan: 
- BFH mangler at få den endelige beredskabsplan fra Ask. Når BFH modtager den sender 

hun den videre til print.  
- BFH og RH arbejder videre på det tillæg til beredskabsplanen som skal gælde for AMG 

gruppen og andre som i følge beredskabsplanen er involveret i beredskabet på BI. 
- RH og BFH har lavet et udkast til hvor vestene skal placeres. Udkastet blev diskuteret og 

som udgangspunkt starter vi med 3 vestestandere på hver etage. BFH og RH arbejder 
videre med dette.  

- På næste AMG møde fastlægges dato for en kommende test af beredskabsplanen.  
 

4. Handlingsplan for 2012: 
- Handlingsplanen blev gennemgået og rettet til. 

 
 
 



5. Fælles APV: 
- Efter at det er lykkes at få feltarbejde med på den fysiske APV har vi på BI ingen ekstra 

spørgsmål til den kommende fælles APV. 
- BI er en samlet enhed og MH er nærmeste leder for alle på BI. Hvis man ønsker at 

kommentere sin forskningsleder kan det gøres i fritekstfeltet. Dette samt yderlig 
information omkring APV bliver præsenteret for alle på BI i uge 41. 

- APV skema bliver sendt ud til alle i uge 43-45. Data skulle være klar i uge 48. 
 

6. Fællesmøde NAT: 
- Hvad ønsker har vi på BI til fremtidige møder i NAT AMG? Er det nok med nyhedsbrev 

fra Lars og Heidi eller skal møderne ændres til temamøder over fælles emner som 
beredskabsplan, affald (besøg af den nye Tekniske chef) og input fra universiteternes 
arbejdsmiljøkonference. Temamøder kunne starte med et kort oplæg fra hvert institut 
efterfulgt af en fælles diskussion.  
 

7. Kurser: 
- ADR kurset indgår ikke i CUU kataloget for efteråret 2012. HGJ undersøger om det er 

muligt at afholde et internt ADR kursus på BI. 
- Hvis der er tilslutning fra VIP gruppen og udenlandske medarbejdere vil der blive 

afholdt et 1. hjælps kursus på engelsk. 
 

8. Graviditets APV: 
- Arbejdsgruppen holder første møde i slutningen af uge 38. 

 
9. Rundering, kontorer: 

- Service gr. (KLP): manglende udskiftning af lysstofrør, spærring af flugtveje, kulde (er 
ordnet!), stole og ledninger på gulve. 

- Øko. + sekr. (RH): forvirring omkring AMG, dårlige eller manglende tastatur og skærm 
til bærbare computere, stole og borde som ikke kan indstilles korrekt, lys sensorer på 
VIP-gang , ledninger på gulve. 

- Lyd (Lasse): dårligt lys i kontorer 
- Miljøstress (BFH): stole og borde som ikke kan indstilles korrekt 
- NordCEE (HGJ): stole og borde som ikke kan indstilles korrekt, arbejdslamper, flugtveje. 

 
- Alle sender ønsker vedr. nyindkøb af kontorudstyr til MH som laver en samlet 

prioriteringsliste. 
- RH får studentermedhjælpere til at hænge løse ledninger op på alle kontorer samt 

ændre indgang N til indgang O på evakueringsinstruks/piktogram. 
- Opdelingen af AMG gruppen sættes endnu engang i mandagsnyt: 

Rikke repræsenterer Lyd og Øko. 



Bente repræsenterer Miljøstress 
Klaus repræsenterer Servicegr. + sekr., værksted og MF(Kerteminde) 
Heidi repræsenterer NordCEE 
 

- Bente har runderingsmappen. Husk at opdaterer mappen med skema fra diverse 
runderinger med noter. 

- Rundering i Kerteminde (MF) foretages inden næste AMG møde.  
 

10. Nyt VIP medlem: 
- Lasse overtager Mogens plads som observatør i AMG gruppen indtil marts 2013.  

 
11. Eventuelt: 

- Efter næste AMG møde starter runderingerne af lab. forfra. 
 
 

 

 

 

 


