
Referat af AMG møde på BI den 20. august2013 

 

Til stede: Marianne, Klaus, Annette, Nete, Rikke, Kimog Heidi 

Afbud: Ole 

 

1. Godkendelse af referat: 

- Referatet fra sidste møde (07.05.2013) blev godkendt med følgende kommentar. 

- KLP arbejder stadigvæk på at opsætte røgalarmer i kælderen. Alarmerne skal opsættes 

i akvarierum, feltudstyrsrum og gangen mellem V11 og V12. 

 

2. Evakueringsøvelser: 

- Biologisk Institut har ansvar for at der bliver lavet en beredskabsplan for MF i 

Kerteminde. Teknisk Service er i gang med at opdatere flugtvejsskiltene i MF. Kim og 

Klaus laver et udkast til en beredskabsplan for MF. 

- Rikke tjekker om der er en beredskabsplan for Søgårdlejren. Da vi lejer os ind i de 

lokaler er det ikke os som har ansvaret der.  

- Rikke og Heidi retter fejl i beredskabsplanen, så vi kan få trykt flere. 

 

3. AT påbud: 

- Det er kun Frank som har blyholdigt loddetin.  

- Der afholdes kursus i Kemibrug, hvor alle kemikalier på værkstedet bliver registreret. 

Værkstedet overvejer om de også vil have en papirversion af sikkerhedsdatabladene. 

- Sonja registrerer kemikalier for MF. 

 

4. Laboratorierenovering: 

- Heidi og Marianne kontakter Merete Skov Habermann for at få ændret ruten for kørsel 

med flydende nitrogen.  

 

5. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær:  

- Frank Bo har overbelastet sin arm ved knusning af skildpaddeskjold. 

- Obs på sikkerhed i akvarierummet. Frank, Klaus og Niels vil holde øje med om alle 

forsøgsopstillinger er sikkerhedsmæssigt forsvarlige ved ugentlige tjek. Klaus sørger for 

at sætte dette i gang og kigger på om forsøgsopstillingerne skal skiltes bedre.  Steffen 

er VIP ansvarlig mens Birthe er TAP ansvarlig for akvarierummet. 

 

6. APV:  

- Der afholdes møde for VIP den 12/9 med fokus på hvilke opgaver der giver stress. 

- Der afholdes oplæg i Mindfulness for alle fastansatte på BI d. 16/9 

- Laboratorierenoveringen bliver et fast punkt på institutmøderne fremover. 

- Der arbejdes på at lave flere sociale events på tværs af institutterne på NAT 

- Hvordan øger vi fokus på anerkendelse i forskningsgrupperne? Kan vi blive bedre til at 

få ”historierne” fra TAP frem i mandagsnyt. 



- Klaus og Anette sørger for at få indkøbt ekstra stiger til akvarierummet. 

 

7. Eventuelt: 

- Udbud af værnemidler. Listen fra Peter Søholt blev gennemgået. Vi vil også gerne have 

granulat til spildopsamling med på listen. Heidi giver Peter besked om dette.  

- Flydende nitrogen. Hvis der er problemer med tapning af flydende nitrogen så er det 

varemodtagelsen som er ansvarlig for anlægget.  

 

8.  Rundering: 

- Anette laver et notat fra runderingen (maj 2013) i miljøstress.  

- Rundering foretaget i Øko laboratorier. AD,Kim, ROH, KLP og Heidi deltog i 

runderingen.Rikke laver et notat fra denne. 

- Værksted, akvarierum og fælles arealer mangler 2. runde af rundering.  

- Hvad med MF, skal vi evt. afholde et AMG møde der og samtidigt lave en rundering? 

 


