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Mødeemne:  Ekstraordinært LAMU-møde for AGRO, DCA og ICROFS 
 
Deltagere:  Bende Astrup, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Thomas Birger  

Jensen, Palle Jørgensen, Janne Krabsen, Erik Steen Kristensen, Birgit 
Sørensen Langvad, Verner Lindberg, Mogens Nicolaisen  

 
Ikke tilstede:  Claus Bo Andreasen, Anne-Pia Larsen, Dennis Villadsen 
 
Kopi:  Niels Halberg  
 
  
 
Mogens Nicolaisen bød velkommen til det ekstraordinære LAMU-møde, hvor eneste 
punkt på dagsordenen er drøftelse af kommende organisering af og struktur for ar-
bejdsmiljøarbejdet på MARK-området i relation til valg til arbejdsmiljøorganisationen, 
og gav herefter ordet til Erik Steen Kristensen. 
 
Erik Steen Kristensen var glad for at så mange kunne deltage med kort varsel. Ud-
gangspunktet for mødet var drøftelse af fremtidig organisering af MARK-området, 
som fandt sted på seneste LAMU-møde. Erik Steen Kristensen oplyste, at LAMU’s ind-
stilling af 3 arbejdsmiljørepræsentanter ikke var i overensstemmelse med drøftelser på 
ledelsesmøder og med HR. Erik Steen Kristensen stillede derfor forslag om opstilling 
af 2 arbejdsmiljørepræsentanter for MARK: En arbejdsmiljørepræsentant for Jylland 
med speciale inden for maskiner og en arbejdsmiljørepræsentant for Sjælland med 
speciale inden for pesticider.  
 
Under den efterfølgende drøftelse blev det bl.a. kommenteret, at geografi i forhold til 
repræsentation i LAMU er vigtig. Det er derudover også vigtigt, at arbejdsmiljørepræ-
sentanten tager opgaven på sig og repræsenterer alle lokaliteter. Erik Steen Kristensen 
tilføjede, at der ikke er noget til hinder for at en ekstra person, ekspert inden for et gi-
vent område, kan inddrages ved løsning af specifikke opgaver.  
 
Birgit Sørensen Langvad har udarbejdet et udkast til information til alle medarbejdere 
om valg og opstilling af kandidater. Tilstedeværende arbejdsmiljørepræsentanter var 
villige til genvalg, på nær Verner Lindberg, der ikke genopstiller. Birgit Sørensen Lang-
vad afklarer med ikke tilstedeværende arbejdsmiljørepræsentanter, om de ønsker at 
genopstille og tilretter udkast til information. I tilfælde af et eventuelt kampvalg vil 
Birgit Sørensen Langvad stå for at gennemføre valget, f.eks. ved stemmeseddel og 
stemmeboks. Ved udsendelse af information om valg og opstilling af kandidater sen-
des det cc til Birthe Ømark, som sørger for udsendelse til DCA og ICROFS. 
 


