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REFERAT 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Punkter til drøftelse og beslutning 
a. Status for opgaver hos Krogshave Consult 

Det blev aftalt, at Jørgen kontakter Robert mhp. afholdelse af møde om 
status på opgaver i Kiros. På mødet drøftes de senest løste opgaver samt 
prioritering af nye opgaver. Endvidere orienteres om JIRA, der erstatter 
MANTIS, og fremover skal bruges til bestilling af opgaver hos Krogshave 
Consult.  
 

b. Kiros – faglige og økonomiske forhold 
Carsten fortalte, at Kemisk Institut ønsker lagerstyring af kemikalier, 
plast og glasvarer, og at der pt. arbejdes på at beskrive krav til et sådant 
system. Systemet vil kunne erstatte dele af Kiros, og næste skridt for-
ventes at være afholdelse af workshop med mulig leverandør. Lina 
nævnte, at hvis vi skal etablere et nyt Kiros, er det vigtigt at sikre at alle 
informationer i det gamle system føres over i det nye system.   
 

c. Kemikalier: information og hjemmeside  
Der var intet til dette punkt.  
 

3. Meddelelser  
a. Formand og næstformand 

Jørgen oplyste, at ST har udarbejdet et notat om adfærd og beklædning 
for studerendes og ansattes arbejde i laboratorier. Notatet vil blive lagt 
på ST’s hjemmeside for arbejdsmiljø.  
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Jørgen spurgte endvidere om der er behov for et ATEX APV kursus på 
AU. Behovet blev drøftet, og det blev aftalt at Trine udarbejder en liste 
over enheder der vurderes at være interesseret. Jørgen oplyste, at pri-
sen vil være ca. 20.000 kr. for et 4 timers kursus for 15 deltagere.  
Marianne oplyste, at HE har udarbejdet udkast til graviditetspolitik til 
drøftelse i FAMU og fakultetsledelse.  
 Marianne nævnte endvidere, at Trine og Lina nu har fælleskontor på 
HE, og at der er udarbejdet samarbejdsaftale mellem HE og ST samt 
funktionsbeskrivelser for Kemikaliekonsulent og sikkerhedsrådgiver. 
MUS og GRUS for kemikaliekonsulenter og sikkerhedsrådgiver er under 
planlægning.  
 

b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver 
Trine oplyste, at der er aftalt to årlige møder mellem Sikkerhedsrådgiver 
(Trine), projektleder på beredskab (Anders Kragh Moestrup) og AU HR. 
På seneste møde blev det bl.a. aftalt at opdatere oplysninger om brand-
kurser på AU’s hjemmeside.  
Trine oplyste endvidere at ny aftale vedrørende forsendelse af post og 
pakker, herunder farligt gods, er i høring.  
  

c. Kemikaliekonsulenter 
Der var intet til dette punkt.  
 

d. Biosikringsansvarlig 
Der var intet til dette punkt.  
 

4. Næste møde 
Jørgen indkalder til det næste møde.  
 

5. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  
 

  
 
 


