
Dagsorden for møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg 
Tirs. d. 15. dec 2020 

Kl. 11.00-12.00, Teams 
 
Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Stig T. Rasmussen, Bodil Stensgaard, Ulla 
Husballe Rasmussen, Palle Jørgensen, Jørgen Eriksen 
Afbud:, Poul Erik Lærke, Bo Vangsø Iversen 
Referent: Jørgen Eriksen 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 13. aug. 2020 
3. Nyt fra LAMU 
4. Laborantelev 
5. Labrengøring og oprydning 
6. Renovering af stinkskab 
7. Afgrødelager  
8. Info om nyt apparatur 
9. Indkøb af jordringe 
10. Corona-udfordringer 
11. Evt. 
 
Ad 2. Jørgen MN nævnte at udstyr i forbindelse med sandbokse er under renovering. 
 
Ad 3. Arbejdstilsynet har været på besøg. Palle gav den en rundtur, hvor de var i kemilab, værksted 
og analyseenheden. De havde fokus på forhold som tidligere har været kritiseret inkl. oprydning og 
rengøring i værkstedet. De var meget tilfredse med, hvad de så og udtrykte sig i det hele taget 
positivt omkring tilgangen til arbejdsmiljø i laboratoriet og en aktiv arbejdsmiljøgruppe. Tak til 
Palle – der er styr på tingene. Når de har besøgt andre dele af AU-Foulum kommer det en samlet 
rapport. 
 
Ad 4. Vi har fået del i laborantpuljen og der er derfor ansat en laborantelev (Emma) fra 1. februar. 
 
Ad 5. Torsdag d. 4. februar reserveres til oprydning og rengøring. Teknikkergruppen laver en fælles 
plan med udgangspunkt i de rumansvarliges indspil og opgaver løses herefter i fællesskab. 
 
Ad 6. Stinkskab i Kjeldahl-rum er syrehærget og i forbindelse med udskiftning af det eksisterende 
system skal det renoveres. Karin indhenter tilbud og sætter i gang. 
 
Ad 7. Afgrødelager har været plaget af mus. En del prøver er i plastkasser og bøtter, men ikke alle. 
En gruppe bestående af Bodil, Stig og Karin undersøger og indkøber plastkasser med låg, så vi 
undgår prøvetab.  
 
Ad 8. Planlagt apparaturindkøb er godt i gang. Gerhard blok og udsugning er kommet, IC er lige på 
trapperne og tilsvarende frysetørrer og ATV. TOC er udskudt til næste år.  
 



Ad. 9. Stig nævnte udfordringer ved måling af iltdiffusion pga. aluringe, som ikke passer godt nok. 
Der er behov for indkøb af 1000 nye aluringe og desuden 1000 nye stålringe, som der er mangel på. 
Det er en investering i størrelsesordenen 100.000 kr. Da det er vedligehold og en uomgængelig 
investering blev besluttet at sætte i gang. 
 
Ad. 10. Vi klarer os igennem! 
 
Ad. 11. Støjafskærmning i GC-rum: Palle har skrevet til Bent Lorentzen, som vi har fået oplyst skal 
se på sagen. Palle rykker Bent. Samlet placering af de mest gængse forskrifter blev diskuteret. Der 
er brug for placering på et fællesdrev med begrænset adgang. Desuden er der brug for en oversigt 
over apparatur og analysemuligheder til placering på vores intranet. På næste lab-udvalgsmøde 
tages hul på dette arbejde. 
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