
Referat af AMG møde på BI den 31. oktober 2012 

 

Til stede: Marianne, Klaus, Bente, Kim,Rikkeog Heidi 

Afbud fra: Lasse og Nete 

1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende kommentar. 
- Kursus: CUU opretter ADR kursus i foråret 2013.  
- Røgalarm i kælderen: KLP er i dialog med Max, som undersøger om vi på BI må opsætte 

røgalarmeri kælderen 
 

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 
- Orientering om tilbagemelding fra Merete Habermann vedr. Marias fald i Kina. Merete 

gør opmærksom på brug af skridsikkert fodtøj 
- Sygefravær fra 1/1-12 til 30/9-12 blev gennemgået.  

 
3. Beredskabsplan: 

- Seneste version af beredskabsplanen blev gennemgået. Der er stadigvæk en del småfejl 
som ikke er blevet rettet. Bente tager kontakt til Ask og retter fejlene sammen med 
ham. Efterfølgende sendes beredskabsplanen til godkendelse i AMG gruppen og 
derefter videre til print. Herefter fastlægges dato for øvelse 

- Teknisk service har problemer med at skaffe ”evakueringsveste”. Bente rykker igen. 
 

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

 
5. Fælles APV: 

- APV skema er sendt ud til alle i uge 43-45. Alle medlemmer af AMG gruppen opfordrer 
øvrige kollegaer til at svare på spørgeskemaet.  

- Rapporten skulle være klar i uge 48 og bliver behandlet på AMG møde i december. 
 

6. Fællesmøde NAT: 
- Næste stormøde/fællesmøde er den 9/1-13. Emnet bliver graviditets APV og fælles APV 

(fysisk og psykisk/trivsel) for hele SDU.  
- AMG gruppen har et stort ønske om også at invitere chefen for Teknisk service til 

mødet, hvor han kan præsentere sig selv og sine visioner for Teknisk service. Heidi 
arbejder videre med dette. 
 



7. Laboratorierenovering: 
- Bente fremlagde de foreløbige planer for undervisningsoasen. Det er lidt usikkert 

hvornår og hvordan AMG gruppen bliver indblandet i byggeprocessen, men indtil 
videre sidder der folk fra AMG grupperne på BI og BMB i arbejdsgruppen.  

- Har vi (BI) brug for et helt laboratorium som er GMO godkendt eller kan vi evt. få 
godkendt en del af et laboratorium? 

- Der var generel enighed om at søge inspiration og gode råd/erfaringer fra andre som 
for nyligt har fået renoveret deres laboratorier, eks. SUND, FKF, Panum. 
 

8. Graviditets APV: 
- Arbejdsgruppen er godt i gang med at lave en ny version af fakultetets graviditets APV. 
- Graviditets APVen vil primært dække områderne ergonomi og kemi. 
- Den nye version forventes færdig i slutningen af november så den kan behandles og 

godkendes på SU mødet i december. 
 

9. Rundering, kontorer: 
- Rundering i Kerteminde (MF) er fortaget. 
- Ann-Mary arbejder på at lave evakuerings piktogrammer til MF. 
- Der er bestilt nye gaspatroner til de kontorstole som er for høje. Bestilling af øvrige 

kontorstole udskydes til efter afprøvning af gaspatroner.  
- Nye kontorborde er bestilt.   
- Medlemmer af AMG gruppen tjekker om kollegaer har fået bestilt lamper, skærm og 

tastatur m.m. 
- Vi starter forfra med rundering. Der vil blive fokus på punkter/bemærkninger fra sidste 

rundering.  
- Næste rundering bliver d. 10/12-12 kl. 8:30 i NordCEE.  Heidi giver besked til Frank. 

Frank har efterfølgende sagt at han gerne vil have besked efter at vi har lavet en 
rundering.  
 

10. Eventuelt: 
- Allergisk reaktion (åndedrætsbesvær) efter arbejde med MS-222. Flere fra Miljøstress 

har oplevet symptomer på en allergisk reaktion efter arbejde med MS-222. Ved at flytte 
arbejdet til stinkskab er reaktionen forsvundet. MH retter henvendelse til Teknisk 
service for at få etableret i punktsug i MF, så fremtidigt arbejde med MS-222 kan forgå 
enten i stinkskab eller under punktsug. Bente giver besked til andre som kunne tænkes 
at arbejde med MS-222. 

 

 


