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Referat møde i LAMU 4. oktober 2017 

 

 
Tid: ons. D. 04.10.17  kl. 10.30 – 11.30 

 

Sted: Lokale 1513 - 314 

 

Deltagere: Medlemmer af LAMU samt Birgit, Thomas og Per som ressourcepersoner. 

 Afbud fra Birgit, Marianne, Morten 

Program:  

Kl. 10.30 Velkommen      v/Peter H. 

 

Fast dagsorden:  

 Siden sidst. 

o Hændelser 

 Strømsvigt/vandskade. Vi havde en mindre vandskade og ser på 

muligheden for nødstrømsforsyning. Vi samler også en liste med 

laboratorieansvarlige, så der er nogen at kontakte ved problemer.  

Der skal være et fysisk opslag med kontaktperson på alle 

laboratorier. 

 ”Alarmen som bipper kl 17 på værkstedet” er under reparation. 

 Stikskade under syntesekursus i København. Der er forskellige 

sikkerhedskulturer i KBH og Aarhus fsva brug af kittel, briller og 

affaldshåndtering. Peter og Henrik vil tage en introduktion med de 

studerende vi sender afsted før næste kursus. 

 Reaktionsblanding i øjet under kursus: En studerende fik et stænk ind 

under brillerne, der var ikke nogen varig skade. Der er en anden type 

filtre under indkøb, der ikke kan lække på samme måde. 

 Der har været to tilfælde siden sidste møde, hvor VIP har taget 

gæster med i laboratoriet uden briller. Det er ekstremt vigtigt, at de 

kulturbærende medarbejdere altid går forrest med det gode eksempel. 

  
 Prækursorer og andre kontrollerede stoffer: Instituttet har fået fornyet sin licens til 

prækursorer. Peter er instituttets kontaktperson til SKAT. 

 Årlig arbejdsmiljødrøftelse: Fokus skal være på implementeringen af den nye 

organisation/struktur. Mindre fokusområder er korrekt affaldshåndtering og brug af 

personlige værnemidler. 

Jens og Peter tager på rundtur til forskningsgrupperne og orienterer om infrastruktur, 

organisation og andre praktiske ting. 

 Ny rep fra Org AM-gr: Søren Lykke (Ph. D. studerende), der sidder frem til valget. 

Tidsfristerne er: 15/11 melding til ST om organisation, 3/1 deadline for opstilling, valg 

28/2. 

 

 LAMU’s struktur I den nye struktur: Hvordan organiserer vi LAMU på en hensigtsmæssig 

måde der understøtter bedst muligt. LAMU skal være både mere synligt og mere 

vedkommende. Er vi for små/store/organiseret rigtigt? Det er vigtig at LAMU har bred 

kontakt og repræsentation. Geografisk repræsentation er erfaringsmæssigt det der 
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virker bedst. 

Alternativettil to udvalg er MED-modellen, hvor LSU og LAMU er samlet i et udvalg. 

 

 Peter og Jens laver opdateret rapport på psykisk APV. Vi sender den ud til kommentering 

i LAMU ASAP. 

 

 Evakueringsøvelse 2017: Er planlagt til uge 44. 

Sidst evakuerede vi alle på 4:50.  

Det vigtige er ”tag nærmeste sikre udgang”, så vi vil lave lidt komplikationer denne gang. 

Det vil gøre evakueringen lidt langsommere, men forhåbentligt også indlæringen større. 

 

 Per: Mobning og de små krænkelser 
- Omgangstone blandt medarbejdere.  
 

 

Kl. 09.50         Eventuelt 

 Afslutning:  

 Aftaler til næste møde: Per gav lektier for! Læs teksten ”Mobning på arbejdet” til 

næste gang. 

 

Kl. 11.30  Tak for i dag 

 

 

Næste møder: 

Vi blev enige om, at ”første onsdag i måneden fra 1030-1130 var et godt tidspunkt. 

 

Peter indkalder på kalenderen. 

 
  


