
Referat fra møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg 
Fre. d. 22. januar 2016 

Kl. 8.30-9.30, PV22 
 
Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Poul Erik Lærke, Jørgen Eriksen, Palle 
Jørgensen, Ulla Husballe Rasmussen, Stig T. Rasmussen 
Afbud:, Bo Vangsø Iversen, Bodil Stensgaard 
Referent: Jørgen Eriksen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 15. sept. 2015 
3. Status på unilab renoveringen 
4. Laboratorieindvielse – hvornår og hvordan 
5. Oprydningsdag 
6. Håndtering af kø i analyseenheden 
7. Tapsituationen på laborantsiden 
8. Status på indkøb af kulstofapparat 
9. Evt. 
 
Ad. 2. KDY følger op på anbefalinger vedr. ”den gode plan” og rundsender til relevante sektioner. 
KDY følger op på skiltning ved klima-rum. PJO og JER følger op på procedure i isotoplaboratoriet 
omkring håndtering af vials mv. 
 
Ad. 3. Renoveringen er overstået, og der mangler blot udbedring af småting så som skabslåger, 
hylder, trykluft- og gashaner, samt rodvask. KDY følger op på det sidste. 
 
Ad. 4. Der afholdes laboratorieindvielse torsdag d. 25/2 kl. 14. Reception med indbydelse til alle i 
AGRO-Foulum, medlemmer af bygherregruppen og evt. andre Fouluminstituter. Der bydes på et 
glas med efterfølgende mulighed for rundgang i laboratorierne. Annonceres i Biweekly. 
 
Ad. 5. Der afholdes oprydningsdag i laboratorierne tirsdag d. 23/2. Laborantgruppen aftaler 
organiseringen af dagen. 
 
Ad. 6. Ulla prøve at skaffe et overblik over antallet af prøver i køen for C og N-analyser. Det er 
meget vigtigt, at der opretholdes en kø som i videst omfang overholdes. Der er mulighed for, at man 
kan reservere en plads i køen, hvis man har prøver undervejs. Desuden arbejdes der på at nedbringe 
puklen ved allokering af mere tid til analysenheden. 
 
Ad. 7. På kemi-siden forudses det at bemandingplanen bliver overfyldt pga. diverse nye 
arbejdsopgaver og orlov - der søges opslået en stilling. På jord-siden forventes det at 
bemandingsplanen går nogenlunde op. 
 



Ad. 8. Investering i kulstofapparatet er godkendt. Bestilling er i gang, men der forventes en 
leveringstid på 6-8 uger. 
 
Ad. 9. PJO redegjorde for at Toxido lukker ned i marts-april og vi overgår til Kiros i forbindelse 
med udarbejdelse af APB. Palle er med en en ST-arbejdsgruppe. 
KDY efterspurgte bedre løsning mht. placering af larmende udstyr til bestemmelse af retention 
placeret i vejerum. Det undersøges om der er mulighed i et kontor eller laboratoriet i PV32. 
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