
Referat af AMG møde på BI den 20. maj 2014  

Til stede: Marianne, Rikke, Ole, Susanne, Sebastian og Annette. 

1. Godkendelse af referat: 

Referatet godkendes med følgende kommentarer:  

- Kerteminde: Redningskrans og stige er sat op, men skiltningen afventes fortsat. 

- Punkt 4 i referat: Peter har været igennem bygning 41 med en teknikker. Temperatur-

problemer skal fortsat meldes ind. Og omkring lysreguleringen findes ingen anden løsning, dog 

er der mulighed for ophængning af pendel-lamper, der ikke er omfattet af reguleringen. Vi skal 

være opmærksomme på lysregulering samt automatisk døråbning ved renovering af V2. 

- De steder hvor der er kommet gule striber på gulvet, ser det ud til at virke fint. 

 

2. Arbejdsulykker/tilløb/sygefravær: 

- Heidi GJ har haft et uheld med flydende kvælstof over fingrene. Ronni G har fået en automatisk 

dør i hovedet. Og der har været tilløb til tandskader (Finn og Inge S.) der begge er anmeldte. 

- Sygefravær: Opgørelsen fra HR er gennemgået. Vi mener ikke der er noget alarmerende. 

 

3. Beredskabsplaner: 

- Rikke gennemgik udkastet til vesteplacering. Og har rykket Leif Jensen for placeringen og 

opsætningen af hjertestarterboksen. 

- Ambulancevej: Hvis der ved indgang N skal laves en alternativt ambulanceindgang (til indgang 

O) skal der tages højde for, at elevatoren i bygning 41 kun virker med kort, hvis den benyttes 

uden for den normale åbningstid. 

- Automatiske døre: Der arbejdes på, at der kan blive monteret håndtag på de automatiske døre. 

- Øvelse: Til næste møde aftales tidspunktet for kommende evakueringsøvelse. 

 

4. Psykisk arbejdsmiljø: 

- Evalueringen af Mindfulness, ved Statens inst. for Folkesundhed, tyder ikke på, at der 

kvantitativt har været det store udbytte af forløbet. Og vi er i tvivl om, hvor mange fra BI der vil 

anvende Mindfulness. Marianne har på SU møde foreslået et foredrag for fakultetet med 

Malene Friis Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. (stormødet) Det kan 

også være en mulighed at inviterer Malene til at holde et oplæg på BI, hvor også en 

medarbejder fra instituttet kan fortælle om håndtering af stress fra egen erfaring. Evt. med 

mulighed for ”studiegrupper” for interesserede. Marianne nævnte også muligheden for 

kompetenceudvikling vha. eksterne kurser for interesserede. 

 



5. Temadag: 

- Som fælles tema vil der tages udgangspunkt i punktet ”den gode arbejdsplads” fra Strategi og 

Ledelsesgrundlaget for Fakultetet. Med temaer omkring medarbejderindflydelse/ inddragelse 

og medarbejderengagement.  

 

6. Opsamling på rundering i OU41: 

- Brandslukningsudstyr og vesteholdere er placeret sammen i tværgangene på 1. og 2. etage, 

samt ved opvasken i kælderen. 

 

7. evt.: 

- Ingen punkter. 

 

8. Rundering: 

- Opvasken: Der er pladsproblemer i opvasken, som der dog pt. ikke kan findes en løsning på.  

- Isotoplab.: ingen bemærkninger til BI- området, men lidt rodet i BMB-området. AD vil nævne 

det for isotopudvalget. 

- Næste rundering vil blive i kontorerne. 

 


