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Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: tirsdag den 15. september 2015 fra kl. 13:30 – 15:30
Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler,
Dorthe Bødker Jensen, Dorthe Caroline Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Karen Margrethe Nielsen,
Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Margit Skriver Rasmussen, Maria Vinther, Mogens Duch, Niels
Sandal, Per L. Gregersen, Rikke Jespersen, Tania A. Nielsen, og Ulla Birk Henriksen
Ove Fjordside(ST byg.) og Line L. Dvinge(referat)
Afbud fra: Susanne Vends, Anni Hangaard Andersen, Jens Stougaard, Michael Bjørn og Tetyana
Klymchuk
Punkt
1
Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Referat
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Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni 2015
Godkendt
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ST Bygningsservice v. Ove Fjordside
Dorthe Bødker har oplevet problemer omkring ombygning/
nyindretning af laboratorier i Forskerparken. De har givet Peter Kithler
mange ekstra opgaver, da arbejdet har været for dårligt planlagt
inden det gik i gang. Ove får en liste over de problemstillinger der har
været, for at forebygge disse inden næste renovering, som fx den vi
afventer i Biokæden.
Niels Sandal nævnte problemer med vand i kælderen ved
planterummet samt fugt og svampevækst i garderoberummet i
kælderen. Problemet i planterummet er sandsynligvis løst med
fugning af facaden. Ove tager sagerne med til møde med ejerne af
bygningerne.
I bygning 1130 brød rumkølingen ned i et lokale, og derfor havde
fryseren svært ved at køle tilstrækkeligt. Det skete i en weekend, og
de tilkaldte håndværkere have ikke løst problemet tilfredsstillende.
Ove giver beskeden videre til vagtfirmaet. Mogens Duch foreslår, at
man laver et rum med praktiske fornødenheder, så man i nødstilfælde
kan løse problemet selv, uden at bruge yderligere tid på at finde en
håndværker der kan hjælpe. Ove vil undersøge muligheden for denne
løsning, men understreger samtidig, at så længe det ikke er interne
folk det skal løse problemet, så er fejlmargen større.

Ansvarlig

Dorthe Bødker

Ove Fjordside

Ove Fjordside
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Der blev spurgt til status på det nye nøglesystem i Forskerparken. Ove
kunne fortælle at ulykkerne tilsyneladende har regnet ned over
firmaet der skal levere nøglerne. Det nye system, skulle dog være klar
indenfor nærmeste fremtid.
Dorthe Riishøj efterspørger informationer om rengøringen, efter den
asbest der er fundet under ombygningen i 1134-1135. Ove tjekker
status og giver en tilbagemelding via mail.

Ove Fjordside

Anna Maria Nielsen refererer til sidste møde, hvor det blev aftalt at vi
skal afholde en evakueringsøvelse, og spørger efter en status for
planen. Da det er svært at få planlagt en øvelse fra central side, blev
det besluttet at vi udfører den selv.

Erik Ø. Jensen /
Line L. Dvinge

Tania A. Nielsen fortalte om en kælder i bygn 3134 hvor alarmen gik
på stinkskabe, hvor det efterfølgende viste sig at det var i hele
rummet. Ove tjekker op på alarmerne i Forskerparken i samarbejde
med Peter Kithler.

Ove Fjordside

Anna Marie Nielsen har indkøbt ”Anemometer” målere til stinkskabe,
værdien på målingen skal ligge på mindst 0,5m/s.
Der blev diskuteret flere sager på mødet, som vedrører Bent
Lorenzen; Vandprøver fra Forskerparken, Hæve/sænke borde i
Biokæden ved Uni-lab renoveringen, og kontorpavilloner i samme sag.
Erik Ø. Jensen tager sagerne op med Bent.
Dorthe Riishøj nævnte, at de i Biokæden gerne vil have trukket
lafbænkene ud af udbuddet for Uni-lab renoveringen for at vi får de
rigtige bænke. Tom Mortensen har lavet en meget udførlig beskrivelse
af de bænke vi ønsker, og det vil være at foretrække at vi laver et
særskilt mini-udbud på disse, Erik foreslår det til Bent.
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Årlig Arbejdsmiljødrøftelse 2015/16
Der vil være fokus på følgende områder i det næste års
arbejdsmiljøarbejde:
 Ombygning af lokaler i 1130 og 1131(Uni-lab renovering)
 Vidensdeling via fællesdrev for LAMU
 Engelsk oversættelse af vores Sikkerhedsforskrifter
 Fysisk APV
 Evakuering
Ad hoc opgaver:
 Implementering af nye regler(fx affald)

Erik Ø. Jensen /
Line L. Dvinge
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Kontakt til ST-byg
Forebyggelse af ulykker
Indretning
Nye tiltag

Erik Ø. Jensen foreslog at der bliver afholdt et fast årligt møde mellem
SU og LAMU. Der var enighed om, at det kunne give god mening i
forhold til de opkommende APV’er, og at man indkalder til møderne
efter behov.
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Møde med AT omkring klassifikationer v. Dorthe Bødker
Dorthe fortalt om et møde med Arbejdstilsynet(AT) som blev holdt
inden sommerferien. Fra MBG deltog Dorthe Bødker, Erik Ø. Jensen
og Line L. Dvinge. Mødet blev afholdt på baggrund af meget lange
svartider fra AT på ansøgninger om klassifikationer af lokaler og
projekter. AT ville stramme op på deres behandlingstid, og vi fik
Hanne Dyrvang(hd@at.dk) som kontaktperson. Vi kan kontakte Hanne
på mail ved hastesager, det er dog vigtigt, at vi er opmærksom på at
bruge denne mulighed med omhu.
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Forsendelse med flydende kvælstof v. Dorthe C. Riishøj
Dorthe undrede sig over en blanket til brug ved forsendelse af
flydende kvælstof som hun fandt på hjemmesiden. Det bliver nemlig
ikke brugt i Biokæden. Det bliver dog jævnligt brugt i Forskerparken.
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Sikkerhedskursus for Molekylær medicin studerende
Magdalena Pyrz gjorde opmærksom på, at hun arbejder på at få
skrevet i de Molekylær medicin studerendes specialekontrakter, at
hvis de skriver speciale på MBG så skal de gennemføre det
obligatoriske sikkerhedskursus. Erik Ø. Jensen vil sørge for at minde
vejlederne om at de studerende skal i gang samtidig med bachelor
projektet.
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Siden sidst
Dorthe Bødker kunne referere fra seneste FAMU møde, at man vil
nedsætte en intern gruppe på kemikalieområdet.
Dorthe blev bedt om at tage et forslag med tilbage til FAMU om, at
det vil være en god ide med en central hjælpemiddelcentral på ST.
Det blev diskuteret, at det er problematisk ved registreringen af anlæg
at listen er meget mangelfuld i forhold til det arbejde som det tager at
udfylde de nødvendige skemaer.
Hvis udstyret er købt for midler der er delt med centre o. lign. så kan
udstyret dog fremgå af deres lister fremfor vores. Hvis der er

Erik Ø. Jensen

Dorthe Bødker
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eksempler på udstyr som vi har meldt tilbage på, men som ikke
fremgår af listen, så send eksemplet til Erik Ø. Jensen, som samtidig
mindede om, at vi skal huske at afmelde skrottet udstyr.
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Meddelelser
I.

Afgørelse om udvidelse af klassifikation til genteknologisk arbejde.
klasse 1 planter på Gustav Wieds Vej 10 C Bygn. 3134. Der er søgt
om udvidelse med laboratorium 1.02, tilladelse er givet af brev 29/4
2015

II.

Afgørelse om klassifikation til genteknologisk arbejde klasse 1 i
lokalerne 3133.115+117 og 3133.119, rysteinkubator, og 3133.123,
centrifuge, og kælderareal mellem bygning 3131 og 3132 (- 80
fryser) beliggende Gustav Wieds vej 10, 8000 Århus C, og Lab id 224
057. Tilladelse givet af brev den 17/6 2015

III.

Afgørelse om udvidelse af klassifikation til genteknologisk arbejde.
klasse 1 planter på Gustav Wieds Vej 10 C Bygn. 3134. Der er søgt
om udvidelse med laboratorium 2.13, tilladelse er givet af brev 29/6
2015

IV.

Varsling om tilsyn fra Arbejdstilsynet af mail den 2. juli 2015.
Tilsynet er i Biokæden.

V.

Anmeldelse af arbejdsulykke den 14. august 2015, hvor en flaske
bliver tabt, hvorved den slås itu. Flasken indeholder 1l. 0,2 M
Natriumcacodylat, som bliver tørret op med Chemisorb pude og
papir. Flere personer indånder dampene og får irritation i svælg og
hals. Skaden er anmeldt den 25. august 2015.
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Ulykker og nærved ulykker
Dorthe Bødker har anmeldt en ulykke –se meddelelser
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Nye tiltag
Dorthe Riishøj fortæller om en tradition i Biokæden, med nogle
grupper eller etager der udfordrer hinanden i rundbold, og om det
gode sammenhold denne fælles aktivitet giver. Med udgangspunkt i
den tradition foreslår hun at der afholdes en fælles idrætsdag for hele
MBG. Der er stor opbakning til forslaget fra LAMU, som også ønsker
det drøftet i SU
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Erik Ø. Jensen

Erik Ø. Jensen

Næste møde
Start december

Line L. Dvinge

Eventuelt
Erik vil forsøge at finde en løsning i forhold til Michael Bjørns

Erik Ø. Jensen
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sygemelding ift. hans rolle som AMR
Mødet sluttede kl. 14:40

