INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde
Dato: torsdag den 16. juni fra kl. 13:00-15:00
Tilstede: Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe Bødker Jensen,
Dorthe Caroline Riishøj, Erik Østergaard Jensen, Henrik Harvig Kolmos, Karen Margrethe Nielsen,
Lis Bagnkop Holte, Magdalena Pyrz, Maria Vinther, Niels Sandal, Per L. Gregersen, Pernille Rimmer
Noer, Puk Swane Lund, Rikke Jespersen, Susanne Vends, Tetyana Klymchuk og Ulla Birk Henriksen
Ove Fjordside(ST byg.) og Line L. Dvinge(referat)
Afbud fra: Anna Marie Nielsen, Tania A. Nielsen, Margit Skriver Rasmussen og Jens Stougaard
Punkt
Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Erik Ø. Jensen indledte mødet med at mindes Mogens Duch(Daglig
Arbejdsmiljøleder i Biokæden) og hans store indsats indenfor
arbejdsmiljøarbejdet. Mogens døde den 20. maj 2016.

Ansvarlig

Dagsordenen blev godkendt.
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2016
Referat fra sidst blev godkendt.

3.

ST Bygningsservice v/ Ove Fjordside
Anni Christensen kunne fortælle om en episode, hvor en alarm blev
udløst i 3140, og hvor vagtselskabet G4S ikke kunne godtage den
studerendes studiekortnummer. Ove Fjordside kontakter
vagtselskabet.
Niels Sandal nævnte et punkt fra den fysiske APV om et problem med
glat trappe udenfor en af bygningerne i Forskerparken. Ove ser på
sagen.

4.

Ove Fjordside

Ove Fjordside

Punkter til dagsordenen fra den Årlig Arbejdsmiljødrøftelse
o

Evakuering

Evakueringsøvelser er afholdt på tre af instituttets adresser; i
Biokæden, Forskerparken og Flakkebjerg. Generelt er øvelserne
forløbet tilfredsstillende, dog var der udfordringer i Forskerparken
pga. manglende brandalarmer. Et forslag fra Anders Moestrup, som
ledte øvelsen, var at indkøbe megafoner som både kan alarmere med
tale og sirene. Det blev vedtaget, Line Dvinge undersøger
mulighederne.
Der bliver afholdt møde i Foulum om evakueringsøvelse den 17. juni.

Line L. Dvinge
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5.

Sikkerhedsorganisationen i Biokæden v/Erik Østergaard Jensen
Erik orienterede om at Henrik H. Kolmos afløser Michael Bjørn som
arbejdsmiljørepræsentant for Arbejdsmiljøgruppe 1 som består af
kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121.
I Biokæden bruger AMR’erne sommerferien til at overveje den bedste
måde at strukturere arbejdsmiljøarbejdet efter Mogens’ bortgang.
Indtil videre træder Erik til som midlertidig afløser fra Mogens.

6.

Vejerum i Forskerparken v/ Niels Sandal
Niels fortalte at vejerummet i Forskerparken er etableret og der er
opsat kemikalieskabe med låse som er forenelig med vores nøgler i
øvrigt. Udstyret er umiddelbart klar til at bruge, med undtagelse af
enkelte problemer med printeren, som søges løst snarest.
Det blev besluttet at vejerummet udelukkende skal benyttes til
afvejning af giftige stoffer.

7.

Siden sidst
o Tilmelding til Universiteternes arbejdsmiljøkonference
Tilmeldingen til Universiteternes arbejdsmiljøkonference blev udskudt
til næste møde.
Erik Ø. Jensen refererede fra en arbejdsgruppe han er medlem af, som
skulle undersøge om det vil være hensigtsmæssigt at udskifte Kiros
med Kemibrug som er et system som andre universiteter i Danmark
bruger. Der er dog inden lagerstyrring i Kemibrug og systemet vil blive
noget dyrere i brug, da det skulle supporteres fra KU til en pris i
omegnen af to mio. årligt. Arbejdsgruppen har anbefalet Dekanen at
vi forsætter med Kiros, og han giver så anbefalingen videre til Rektor,
der træffer den endelig beslutning.
Dorthe C. Riishøj opdaterede om sagen i Biokæden med utæt ledning
på ventilations systemet, der resulterede i udledning af phenol på
Anni H. Andersens kontor. Status er at AMR’erne i Biokæden
overvåger sagen indtil ombygning i bygning 1131.
Claudia Scheffler fortalte at hun har deltaget i et kursus på
seruminstituttet for at blive biosikringsansvarlig i Biokæden. Ifølge
biosikringsloven skal der være en biosikrings ansvarlig på adressen, for
at vi kan bestille følgende stoffer: https://www.biosikring.dk/132/
Niels Sandal gjorde opmærksom på, at det forkerte stikskab er blevet
brugt til isotoparbejde i Forskerparken ved en enkelt lejlighed på trods
af tydelig skiltning. Det undersøges om lågen kan fikseres åben og
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spjældet lukkes på det skab der ikke må benyttes.
8.

Meddelelser
A. Kvittering for anmeldelse af projektet Oligodendrocyte dynamic med
Lisbeth Schmidt Laursen som ansvarlig forskningsleder er modtaget
den 13. marts 2016.
B. Besøg af Miljøstyrelsen på Påskehøjgaard den 8. april 2016,
besøgsrapporten konkluderer, at de ikke har fundet forhold der
giver anledning til at foretage sig yderligere.
C. Kvittering for anmeldelse af projektet Analyse
aftranslationselongeringsfaktorer og toxin-antitoxin-systemer med
Charlotte Rohde Knudsen som ansvarlig forskningsleder er modtaget
den 21. april 2016.
D. Kvittering for anmeldelse af projektet Rekombinant fremstilling i
Eschericia coli af det katalytiske domæne fra diphtheria toxin (DTA)
med Michael Etzerodt som ansvarlig forskningsleder er modtaget
den 25. april 2016.
E. Anmeldelse om klassificering til klasse 1 i lokalerne 212, 213, 220,
221+223+225, bygn 1120 i uge 22 og 23 på grund af øvelsen iNANO
drug delivery. Ansvarlig kursusleder Ken Howard

9.

Ulykker og nærved ulykker
Anmeldelse af arbejdsulykke den 31. maj, hvor en person taber et 12l
dialysekar ned på sin højre fod, på grund af våde og glatte hænder.
Skaden er anmeldt.

10.

Nye tiltag

11.

Næste møde
Sidst i august/ starten af september. Line Dvinge indkalder.

12.

Eventuelt
Mødet sluttede 13:52

Line L. Dvinge

