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Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Jørgen Eriksen, Stig T. Rasmussen, Palle 
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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 4. april 2018 
3. Apparaturbehov 
4. LAMU – laboratorierundgang, risikovurdering, fodtøj og beklædning 
5. Videoer om procedurer 
6. Store oprydningsdag 
7. Evt. 
 
Ad. 2. De planlagte ting er indkøbt og derudover en ny opvaskemaskine. Samarbejdet med ny 
gasleverandør fungerer fint. PV32-lab er integreret i det eksisterende, og Mastersizer er placeret i 
2211. Oprydning på instrumentlageret er godt igang. Der er nu tre ansvarlige for giftskab. 
Jordprøver er flyttet til gamle kyllingehuse midlertidigt – der mangler en permanent løsning for 
opbevaring af jordprøvelageret med ordentlig tilgang til prøverne. 
 
Ad. 3. Der er behov for erstatning af nedslidt apparatur. Det gælder frysetørrer, TOC, Gerhard samt 
PC til ICP (Dennis arbejder på PC). Der indhentes tilbud mhp. køb i 2020. Der arbejdes desuden på 
indkøb af supplerende GC. 
 
Ad. 4. Palle omtalte laboratorierundgangen, hvor der kun havde været en række mindre forhold – 
notat herfra vedhæftet. Derudover blev nævnt lys over arbejdsborde og vask i grovlab. Palle 
forklarede om Risikovurdering, som afløser APB: Der er metodefrihed, men der kan tages 
udgangspunkt i gamle APB’er samt sikkerhedsblade. Der er krav om skriftlighed i forbindelse med 
oplæring af brugere af laboratoriet. Labudvalget nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Palle, 
Karin og Bodil til at udarbejde forslag til AGRO’s fremtidige procedurer. ”Notat vedr. adfærd og 
beklædning ved arbejde i laboratorier på ST” blev gennemgået og det henstilles til at alle tager 
ansvar for at det efterleves. 
 
Ad. 5. Inspireret af videoer på Geoscience overvejes det at lave tilsvarende i AGRO omkring 
apparatur og generel laboratoriedrift, f.eks. sikkerhedsrundvisningen. Laborantgruppen kommer 
med forslag til et konkret startprojekt. Kommunikationsmedarbejder Camilla Brodam kan være 
behjælpelig med det tekniske. 
 
Ad. 6. Store oprydnings- og rengøringsdag blev fastlagt til tirsdag d. 21. januar. Det blev i den 
forbindelse påpeget at rengøringsstandarden ikke overalt er i orden. Konkrete situationer kan 
formidles til JER, som evt. tager en snak med Ebbe Birch. 
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https://scitech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/arbejdsmiljoe/adfaerd_og_beklaedning_i_lab_2.11.2017.pdf
https://scitech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/arbejdsmiljoe/adfaerd_og_beklaedning_i_lab_2.11.2017.pdf

