
Referat fra møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg 
Tirs. d. 15. sept. 2015 

Kl. 13-14, PV22 
 
Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Poul Erik Lærke, Jørgen Eriksen, Palle 
Jørgensen, Ulla Husballe Rasmussen, Stig T. Rasmussen 
Afbud:, Bo Vangsø Iversen, Lars Elsgaard, Bodil Stensgaard 
Referent: Jørgen Eriksen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 25. juni 2015 
3. Booking/retningslinjer for klimarum i kælderen 
4. Tilbageflytning til jordfysik laboratorier/kontorer 
5. Laboratorieindvielse 
6. Lab-investeringsønsker 
7. Oprydning i lager- og kølerum 
8. Førstehjælpsudstyr  
9. Retningslinjer for håndtering af jord importeret fra udenlandet 
10. Retningslinjer for scintillationsvials i tællerummet 
11. Evt. 
 
Ad. 2. Unilab tidsplan er lidt forsinket, og der regnes med indflytning uge 43. JORNÆR har 
arbejdet med ”Den gode plan” og det har mundet ud i en række anbefalinger, som rundsendes til 
andre laboratorierelevante sektioner. 
 
Ad. 3. Via Unilab-renoveringen har vi nu tre klima-rum, som kan reguleres 2-15 °C. De er 
tilgængelige for alle, men vi mangler overblik og bookingsystem. Det blev understreget at de 
primært bør anvendes til forsøgsformål og kun i specielle tilfælde til langtidsopbevaring af prøver. 
Karen laver en liste, som man kan komme på og skilte til ophængning ved klimakamrene. 
 
Ad. 4. Tilbageflytning bliver formentlig i uge 43. Karina bestiller flyttemænd og flytteaktiviterne 
forsøges koncentreret på få dage. Alle JORD-teknikere flytter tilbage, og snakker med Birgit om 
kontorplacering. 
 
Ad. 5. Når tilbageflytningen er overstået afholdet en officiel invielse – formentlig midt-november. 
Dagen planlægges umiddelbart før med inddragelse af alle teknikere. Der bliver mulighed for 
rundvisning og/eller et glas. Måske laves en form for skattejagt! 
 
Ad. 6. Ønske om en CNS+O+Cl analyser er fremsendt til ledelsen. Apparaturlister gennemgåes. 
Der er desuden ønsker om forskellige vægte (3 x to-decimalers plus 50-kgs-vægt) som ikke skal i 
udbud. 
 



Ad. 7. Pga. pladsmangel i lagerrum er der en indsats i gang til identifikation og tømning af kasser – 
det nyder stor opbakning i lab-udvalget. Til januar-oprydningsdagen fokusseres på lagerrummene. 
 
Ad. 8. Palle foreslog at udskifte de mange små førstehjælpskasser med to centrale stationer, som 
placeres i PV24 – dels lige efter kirkesalen og ved nedgangen til kælderen. Det gennemføres 
hurtigst muligt. Øjenskylleflasker genopsættes ikke, idet de nye vaske indeholder en 
øjenskyllefunktion. 
 
Ad. 9. Udenlandsk jord stiller mange krav til håndtering og bortskaffelse. Palle og Goswin samler 
retningslinjer i et dokument, som gør det nemmere at sikre opfyldelse af kravene fremover. Senere 
kan der følges op på planteområdet. 
 
Ad. 10. Tællerummet er meget fyldt op af vials. Palle laver forslag til et system med forskellige 
katagorier f.eks. ”venter på tælling”, ”mulighed for omtælling” og ”må smides ud”. 
 
Ad. 11. Karin er sygemeldt fra d. 23. september og 4 uger frem. Anna Dorthe vil i denne periode 
bestille varer. Palle orienterede om retningslinierne for arbejde i vådområder. 
 
JER 15/9 2015 
 


