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Dagsorden 
 

1. Status/oversigt for det sidste år (2016)  

 Instituttet har haft besøg af arbejdsstyrelsen, som var meget fornøjede.  

 Der er stadig et par småting, der skal løses. 

 Det meste brandudstyr er sat op. 
 

 
a) Gennemgang af de enkelte områder  

 Kemikaliesikkerhed (Jacques Chevallier og Folmer Lyckegaard)  
Stinkskabene er efter reglerne, men der kan opstå lugt, fordi flowet reduceres, når lågen er 
lukket. Lågen lukker automatisk efter nogen tid. De nye skabe har ikke erstatningsluft. 

 Strålingssikkerhed (Niels Hertel og Søren Pape)  
Institut for Strålebeskyttelse kommer næste gang på besøg 12.12.2016. De har fået en ny mand, 
Rune Harder, som ikke kender huset. 
Niels Hertel er ved at finde dokumentation for de forskellige maskiner. Han står for stråling og 
Claus Grosen vil foreslå at Niels Hertel også skal stå for alle acceleratorer, og han spørger ham. 
Der skal laves foldere om 400 kV og 5 meV. 

 Lasersikkerhed (Michael Drewsen og Steen Brøndsted Nielsen)  
Man skal være opmærksom, når der kommer nye studerende. Kemi har kurser for de 
studerende og Folmer Lyckegaard vil undersøge muligheden for at vore studerende kan deltage 
i kurserne på Kemi, men måske kunne man også lægge lasersikkerhed ind i undervisningen i 
laserfysik. Pt. er det vejleder og laboratorieansvarlige, der underviser i sikkerhed. 

 Maskin- og elsikkerhed (Claus Grosen og René Warthoe)  
Der har der været problemer med kranerne. Vi har 3 hovedkraner der skal vejes og godkendes 
hvert år. Kranerne er gode at have, men de er også dyre. Claus Grosen og René Warthoe skal 
undersøge behovet for kraner i huset og hvad de bliver brugt til. Vi overvejer om det er bedre at 
købe en tungere gaffeltruck med kranarm. Der har ikke været uheld. 

 Kontorsikkerhed (Ruth Laursen og Grete Flarup)  
Ingen bemærkninger. 
 

 
2. Status på evakueringsøvelser 

Der vil komme en evakueringsøvelse for vore bygninger og bygning 1521, formentlig til foråret. 

 

3. Mål for det kommende år 
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a)  Gangene skal ikke være opbevaringsplads for kasser og andet affald. Man vil bede Ulrik 
Uggerhøj om at sende en mail rundt, om at der skal ryddes op i gangene. 

b) Strategi for kraner og stropper. 
c) Kurser for de studerende. 
d) Samle erfaring omkring krav fra EU, når der sendes ansøgninger.  Erfaringerne bør samles hos 

videnskabelig koordinator Lotte Holmegaard. Ruth Laursen vil tage det op med Lotte. 
e)  Claus Grosen og Rene´ Warthoe undersøger hvor der kan opsættes brusere til øjenskyl. 
 
 

4. Påkrævede aktiviteter  

Grete Flarup skal rundsende folderen: ”Basic Laboratory Safety for New Recruits and Guests”. 

 

5. Plan for kompetenceudvikling  

Claus Grosen orienterede om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for 
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. 
 
 

6. Økonomi og andre ressourcebehov 

Øjenskyller er dyre og forældes hurtigt, og Folmer mener derfor at det er bedre at have håndbrusere 
forskellige steder.  Claus Grosen og René Warthoe vil undersøge, hvor der kan sættes brusere op. 
Derefter skal der sættes skilte op, så man kan se, hvor håndbruserne befinder sig. 
 
 

7. Eventuelt 

Intet.    

 

Claus Grosen/Grete Flarup   

 

                                                               


