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Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på referat fra sidste møde
Samarbejdsflade med JBT
Flytning af analyseenhedens prøvemodtagelse
Mulighed og behov for nyinvestering i laboratorieindretning
Evt.

Ad. 2
Som opfølgning på ”Store oprydningsdag” i januar er tingene i de ombyggede laboratorier (gl.
biotek) sat på plads.
De nye gruppeledere og Erik Steen Kristensen er adspurgt vedrørende laboratorieudvalgets
fremtidige sammensætning med forventning om et gradueret behov for at være repræsenteret.
Ad. 3
Lene Skovmose har gjort opmærksom på problemer i forbindelse med udlån af udstyr til IBT,
hvilket blev bekræftet i udvalget. Der er tidligere udarbejdet udkast til en rammeaftale, som dog
aldrig er underskrevet. Udvalget besluttede at Helle Simonsen opfordres til at færdiggøre aftalen
med input fra Lene, og Lene opfordres til at foreslå praktiske løsninger i laboratoriet, f.eks. en
udlånstavle. Desuden orienteres alle nye i laboratoriet om lånepraksis ved den obligatoriske
rundvisning, idet problemet bestemt også er kendt indenfor JPM.
Ad. 4
Der er nedsat en gruppe til omorganisering af Analyseenhedens drift. Det forventes i den
forbindelse, at Analyseenhedens fællesskab med HBS omkring prøvemodtagelse stopper, og at dele
heraf derefter varetages i tørstoflaboratoriet i G31. Der er også brug for en prøvemodtagelse i JPM
som især er til vandprøver, men også til registrering af både planter og jord. Udvalget kan ikke
umiddelbart finde plads til sidstnævnte i de eksisterende laboratorielokaler. Laboratorieudvalget
afventer omorganiseringsgruppens konklusion, og går herefter i gang med en detailplanlægning af
flytningen.
Ad. 5
I forbindelse med puljen for renovering af universitetslaboratorier er der mulighed for at søge til
indretning af laboratorier. Generelt er JPM godt med efter flere år med omfattende istandsættelse og
forbedringer. Palle foreslog flere hæve-sænke-borde og stinkskabe, hvis de er indbefattet af
ordningen og har ansvaret for en analyse af det samlede behov. Søren Ravn har efterfølgende
bekræftet at disse indgår i ordningen. Ordningen vil også være en mulighed for indretning af
analyseenhedens nye prøvemodtagelse.

Ad. 6
I forbindelse med diskussionen af lånepraksis (punkt 3) påpegede Karin et behov for personlige
pipetter for dele af laborantgruppen for at undgå at bruge tid på at lede og af hensyn til arbejdets
kvalitet. Karin undersøger individuelle behov og priser.
Karin beskrev hvodan udskiftningen af rør til trykluft har givet problemer på en række apparater –
problemer, som ikke er der, når der bruges trykluft fra flaske. Ifølge firmaet er en dobbelt trykventil
ved apparatet løsningen. Karin har efterfølgende aftalt med Søren Ravn at en specialist ser på sagen,
så vi kan få det bragt i orden hurtigst muligt.
Jørgen C. nævnte at der i den kommende tid starter en hel del specialestuderende, som for en stor
dels vedkommende er aktive i laboratoriet. Det er udvalgets opfattelse at specialestuderende på
mange måder er mere tidskrævende end Ph.D. studerende. samtidig med at de som regel ikke har
tap-tid til rådighed. Der er derfor brug for en generel afklaring omkring midler til tap og drift i
forbindelse med disse.
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