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Ad 2. 5-decimalers vægt er indkøbt og opstillet. Stadig problemer med GC-detektor, men der 
arbejdes på sagen med leverandøren. 
 
Ad 3. Unilab-renoveringen er gået i gang. Fase 1 blev planmæssigt igangsat ultimo april og må 
forventes afsluttet i oktober 2014. Fase 2 (kælder og PV26 til og med analyseenheden) forventes 
således fortsat at forløbe fra oktober 2014 til marts 2015 og fase 3 (PV26 GC-lab til og med 
jordfysik) fra april til august 2015. Næste bygherremøde er mandag d. 26. maj. 
 
Ad 4. Tidligere vurderinger af analysebehovet holder, dog er det et behov for midlertidig placering 
af træstofapparater i fase 2. Det forsøges at skabe den fornødne plads i PV32-laboratoriet. 
 
Ad 5. I forbindelse med kælderrenoveringen etableres kølefaciliteter andetsteds. Fryserummet 
påvirkes ikke af renoveringen, og der vil være adgang under hensyntagen til håndværkerne. Karin 
og Jørgen afklarer med byggeleder hvor og hvornår kølefaciliteterne kommer på plads samt i hvor 
stort omfang overfladebehandling i lagerrum kræver udflytning. Der etableres midlertidig giftrum i 
PV32-laboratoriet. Palle og Jørgen gennemgår isotoplager. Midlertidige omklædningsrum: Søren 
Ravn spørges. 
Analyseenheden flytter alt til lab i PV32. Opvask flyttes til grovlab og placering af tørreskabe 
undersøges (Karin og Stig). For at skal plads til udstyr fra 2177 og 2184 flyttes isotopanalyzer 
(2211) og GC2 til kontorer i PV32 (2349+2350), og ionchromatograf (2210) flyttes til 2125. Al 
sigtning og afvejning af jord kommer til at ske i jordlinien.  
 
Ad 6. Der er problemer med arbejdsikkerheden ved studerendes (fra ENG) brug af træstofapparater. 
Det drejer sig om affald (svovlsyre) og oprydning. Efterfølgende er der taget kontakt til Henrik B. 
Møller og det er aftalt at han sører for, at den gode laboratoriepraksis genindføres. 
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