
Referat fra LAMU-møde 11 NOV 2013 

Deltagere: 

Peter Hald 

Joan Kai Christensen 

Henrik Helligsø Jensen 

Annette Lind Petersen 

Jørgen Skibsted 

Bente Olsen 

Ib Johannsen 

Jens Christian Kondrup deltog ikke, træder ud af LAMU. 

Mille Kryger deltog ikke, vi arbejder på at finde en ny studenterrepræsentant. 

Behandlede emner: 

- Årlig arbejdsmiljødrøftelse: 

o ”Bilag 8, AU - Årlig Arbejdsmiljødrøftelse” er vedhæftet. 

- Siden sidst 

o Forsøget med Intro til Almen Kemi har været en succes. Tilbagemeldinger fra både 

studerende og ansatte har været positive. Vi gentager til næste år. 

o Arbejdsskader: Der har været en akut arbejdsskade (snitsår i hånd) og to erhvervsbetingede 

lidelser (hudproblemer) i 2013. 

o Jens Christian Kondrup udtræder af AM GRP kontor/værksted. Kontor/værksted AM-

gruppen skal derfor have valgt en ny medarbejderrepræsentant. 

- Status på FYS APV: Alle sager er behandlet. De der kunne løses er løst, men en stor del af sagerne 

stammer fra bygningsmæssige forhold. Der er primært tale om støj fra køletårnet ved bygning 

1511, kulde/træk om vinteren (fra gamle og utætte vinduer) og varme om sommeren (fra solindfald 

og sløjfningen af rumventilation i kontorer). Vi skal holde disse emner for øje i forbindelse med 

renoveringen. 

- Status på PSYK APV: Punkterne i handlingsplanen er løst, på nær arrangering af stresskurser (Jens 

Wejlby Clausen iværksætter). Der var enighed om, at kurserne bør være opdelt efter 

medarbejdergrupper, da det er forskellige problemer der er relevante for de forskellige 

medarbejdergrupper. Det vil forventeligt også gøre det nemmere at opnå en fri diskussion. 



- Vandskade 1513 etage 0-3: Søndag den 10. november sprang et vandrør læk i gangskabet på 3. 

etage i 1513. Der løb vand ud i et laboratorium på 2. etage og i det gamle elektronikværksted på 1. 

etage. Da lokalerne var tømt for renovering og skaden blev opdaget hurtigt, var skaderne 

begrænsede.  Tidligere på året var der en større vandskade i bygning 1512, hvor en revnet 

kølevandsfitting lavede skader på kontorer og laboratorier. Vigtigheden af ikke at bruge 

vandhanevand til køling af ubevogtede opstillinger skal i samme omgang understreges 

- Hvilken lufthastighed kører de nye stinkskabe med? Forventeligt 0,5 m/s, men vi følger med i hvad 

der sker, og hvad skabene er designet til at levere tilfredsstillende udluftning ved. 

- KEMIBRUG  vil i løbet af 2014 blive anvendt til arbejdspladsbrugsanvisninger i stedet for KIROS. 

KIROS vil fortsat være til rådighed til registrering af kemikalier. 

- Evakueringsøvelse: Vi skal snarest have en evakueringsøvelse. Peter tager kontakt til AU/HR med 

henblik på støtte til øvelsen. Øvelsen bliver varslet og instruktionsmæssig, med primært formål at 

øve korrekt procedure ved evakuering af huset. 

- Arbejdsmiljøgruppernes rolle: Sikkerhedskulturen i huset varierer meget. AM-grupperne vil starte 

ronderinger på afdelingerne sammen med Peter, så vi får et overblik og får vejledt der hvor der er 

behov. Fokusområderne vil være: 

o Brug af sikkerhedsbriller 

o Korrekt brug af stinkskabe 

o Oplag af solventer og affald i laboratorier 

o Korrekt brug af handsker 

- Eventuelt 

o Vi skal være opmærksomme på, at såfremt trappeskakten i 1513 bliver en del af 

byggepladsen, kan vi komme til at mangle en flugtvej og den eneste elevator i huset, der er 

stor nok til at tage en euro-palle. 

o Peter kan med fordel komme på besøg ved gruppemøder og opfriske væsentlige 

arbejdsmiljøemner. 

- Mødefrekvens  

Vi endte på at tre møder i semesteret er en rimelig hyppighed, med mulighed for at justere op eller 

ned ved behov. 

- Næste møde er 11. december kl. 13.15-1400 i ”lille mødelokale” 1511-220. 

 

14. november 2013 

Peter Hald 


