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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 3. feb. 2015 
3. Unilab status (planlægning, afslutning og indvielse) 
4. Indretning af laboratorier fremadrettet 
5. Apparaturønsker 
6. Opfølgning ”Den gode plan” 
7. Evt. 

 
Ad. 2. Software på GC-PC opdateres når tilbageflytning til PV26 er overstået. 
 
Ad. 3. Byggeriet i fase 3 går planmæssigt og der forventes indflytning 21/9. Fejl og mangler i fase 1 
og 2 er under udbedring og stort set gennemført. KDY følger op løbende. Når indflytningen er 
overstået planlægges en officiel invielse og festligholdelse – slut-oktober er et bud. Planlægning af 
tilbageflytning og indvielse på næste møde i september. 
 
Ad. 4. Nye laboratorier har ændret arbejdsgange, som efterfølgende justeres. Der kan f.eks. være 
behov for brug af rulleborde i større omfang i kælderen eller ændring af funktioner i jordfysikrum i 
kælderen. Det blev aftalt at teknikergruppen tager en diskussion af fremtidige behov. 
Kombinationen af færre bordmeter i nye laboratorier og flere studerende og laboranter fordrer også 
at laboratoriet i PV32 på sigt kan bibeholdes. 
 
Ad. 5. JMN fremlagde behovet for ny autosampler til autoanalyzer inkl. opdatering af software. Det 
er driftsudgift som hurtigst muligt dækkes af laboratoriekontoen. KDY fremlagde forskellige 
mulighed for CN(S)-analyzer som supplement til analyseenhedens. Der peges på en løsning, som 
både tilgodeser behov for at køre studerendes prøver og en udvidelse af analyseenhedens kapacitet, 
samt et instrument, som kan tage større prøver og evt. analysere for Chlorid. KDY indhenter priser 
til indmelding på apparaturliste. Til isotoplab inkøbes tre-decimalersvægt opkoblet til PC. 
 
Ad. 6. Opfølgning på ”Den gode plan” blev diskuteret, og der blev udtrykt bekymring for om den 
virker tilstrækkelig i alle tilfælde. Der påhviler projektansvarlige, koordinatorer og sektionsledere et 
ansvar for at planen fungerer. 
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