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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 22. november 2018 
3. Ny gasleverandør - orientering 
4. Integration af laboratoriet i PV 32 i de nuværende laboratorier 
5. LAMU – orientering om besøg af arbejdstilsyn 
6. Procedurer for opbevaring af giftige stoffer 
7. Evt. 
 
Ad. 2. KDY og BOJE får nu også gasalarmer. Priserne på C og N analyser hos analyseenheden er 
justeret. Ny vaskemaskine med speciel syrevask er indkøbt. Tilsvarende er ovn og 2-decimalersvægt 
anskaffet. Quattro autoanalyser har der været problemer med – Seal tilbagekøber og leverer nu to 
AA5-apparater med levering indenfor 8-12 uger. Der arbejdes videre mod indkøb af TOC og 
frysetørrer. 
 
Ad. 3. Air Liquid har afløst AGA som gasleverandør. De har hovedkontor i Horsens, og vi bliver nu 
betjent af mange forskellige chaufører direkte fra lageret – modsat AGA, som havde leverandør i 
Viborg. Der er derfor behov for bedre skiltning på flaskeøen og evt. andet nøglesystem – JMN 
undersøger mulighederne. Vi sørger for at få AGA’s flasker ud af systemet hurtigst muligt. 
  
Ad. 4. Det kan lade sig gøre at finde plads til tingene fra PV32, men der skal meget hurtigt tages de 
første skridt. Variomax flyttes til 2185, hvor der er behov for installation af argon og punktudsug – 
KDY kontakter Ebbe. Dernæst flyttes VP4-retentionsapparat og endelig trykgryderne. Derudover er 
der en række mindre ting, som skal fordeles i eksisterende laboratorier. STR og KDY undersøger 
mulig placering for Zetasizer. Mastersizer kommer på instrumentlager. Der holdes et opfølgende 
møde midt-maj. 
 
Ad. 5. Arbejdstilsynet har været på besøg. Der er ikke officielle anmærkninger i laboratoriet, men vi 
bruger anledningen til at få ryddet op i instrumentlageret, som vi også har brug for i forhold til 
rømning af PV32. 
 
Ad .6. For nogle giftige stoffer er der meget strenge krav, og vi har behov for at stramme op på 
adgangen til giftskabet. Der foreslås en ny procedure, hvor tre personer er ansvarlige for registrering 
og kun de har nøgle til giftskab.  
 
Ad. 7. Jordprøvelageret skal flyttes, men det er uklart hvorhen. De historiske jordprøver har i mange 
tilfælde meget stor værdi og er grundlaget for mange nye projekter, så det er væsentligt at der findes 
en god løsning. Det er en opgave, som kan løses af flyttefolk.  
Der er indkøbt et nyt vådsigteapparat. 
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