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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 
3. Kvalitetssikring i laboratoriet 
4. Planlægning af ”Store oprydningsdag” d. 19. jan 
5. Evt. 

 
Ad. 2 
Lars har kontakt til Fischer Scientific, som kan servicere vores mikroskoper (fra Aarhus) og til Stig 
Purup omkring billedbehandlingsudstyr. Lars laver aftaler omkring opsætning af vores udstyr. 
Palle har lavet et stort arbejde med at smide kemikaler ud, som ikke opfylder de nye 
mærkningsregler, og bruger oprydningsdagen til at få det sidste på plads. 
Der er fundet et alternativ til uhensigtsmæssigt laboratoriearbejde i kælderen. Det er flyttet til 2177 
overfor trappen. 
Opdatering af telefonnumre for alarmer på frysere, køleskabe mv. er i gang. Karin og Stig får det 
afsluttet. 
 
Ad. 3 
Der var diskussion omkring problemer med forkert brug af udstyr, f.eks. pH-metre efterladt tørre. 
Der er brug for tilbagevendende genopdragelse af en del studerende for at komme problemet til livs. 
Lars vil starte med at lave laminerede kort til pH-metrene med procedure for korrekt brug. 
Derudover er der brug for konstant fokus på problemstillingen med TAP- og for visse apparater 
VIP-vejledning fra projektstart. Fremover vil kvalitetssikring have et separat punkt på lab-udvalgets 
dagsorden. 
 
Ad. 4 
Store oprydningsdag: Labudvalget blev enige om følgende: 

- Hver gruppe fokuserer på egne laboratorier med specielt opmærksomhed på at få kemikalier 
med gammel mærkning væk (snak evt. med Palle) 

- Lars står i spidsen for oprydning i 80°-fryser og har allerede kontaktet prøveejere 
- Karin tager køleskabet i isotoplab 
- Vi drikker morgenkaffe sammen i kirkesalen, hvor vi kan koordinere hvem der har brug for 

hjælp. 
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