
Referat fra møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg 
Tor. d. 22. november 2018 

Kl. 8.30-9.30, PV32 
 
Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Jørgen Eriksen, Stig T. Rasmussen, Poul 
Erik Lærke, Palle Jørgensen, Bodil Stensgaard og Ulla Husballe Rasmussen. 
Afbud: Bo Vangsø Iversen  
Referent: Jørgen Eriksen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 17. december 2017 
3. Backup på gasforsyning 
4. C og N bestemmelser ved analyseenheden 
5. Integration af laboratoriet i PV 32 i de nuværende laboratorier 
6. .LAMU 
7. Store oprydningsdag i januar? 
8. Evt. 
 
Ad. 2. Temperaturregulerings og befugtningsproblemer i vejerum er løst. Teknikrum i kælder er 
opryddet. 
 
Ad. 3. Der er i perioder stort gasforbrug, og der er derfor brug for backup til JMN i forbindelse med 
flaskeskift. JMN kontakter Ebbe Birch for om muligt at få KDY og BOJE tilføjet på alarmerne. De 
kan herefter rekvirere assistance fra JORD-tap til det tunge arbejde på flaskeøen. 
 
Ad. 4. VarioMax kan analysere mindst det dobbelte antal prøver i forhold til den gamle 
elementaranalysator og man får både C og N samtidigt. Der er behov for at justere prisen så 
prøvestrømmen hovedsageligt går igennem analyseenheden. JER tager ca. en halvering af prisen 
videre med henblik på indbygning i 2019-prislisten. Den gamle elementaranalysator sættes på 
instrumentlager. 
 
Ad. 5. I forbindelse med fortætningen i Foulum kommer vi til at rømme laboratoriet i PV32. Det 
blev indledningsvist diskuteret om vi kan finde plads til funktionerne andre steder. Det lader det 
umiddelbart til. Eksempelvis kan der skaffes plads i PV24 ved at flytte Mastersizer og trykgryder til 
retention. Der arbejdes videre i starten af 2019. 
 
Ad. 6. PJO informerede om seneste LAMU-møde på Flakkebjerg, hvor der blev rundvist i nye 
Unilab-laboratorier. Der blev gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse med hovedfokus på APV, 
som kommer i starten af 2019. Arbejdsulykker blev desuden gennemgået. 
 
Ad. 7. Store oprydningsdag bliver tirsdag d. 22. januar 2019. Teknikkergruppen planlægger dagen 
på frokostmøder. 
 
Ad. 8. KDY bemærkede at tidligere godkendte investeringsønsker gradvist vil blive indkøbt. Det 
gælder autonanalyzer (når vi er tilfredse med den allerede indkøbte), TOC og frysetørrer. Der er 
desuden behov for indkøb af ny ovn med temperatursikring samt 2-decimalersvægte. Endelig er der 
behov for ny vaskemaskine med syreskyl. Den gamle kan de ikke betale sig at reparere, og den har 
ikke syreskyl – KDY undersøger mulighederne og stiler mod et snarligt udbud. 
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