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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Præsentation af Casper Pedersen – ansvar og opgaver 

Marianne bød Carsten velkommen. Carsten fortalte herefter, at han er 
uddannet som kemiingeniør og har forskningserfaring gennem ansæt-
telser som PhD og Post. Doc. samt at han har erhvervserfaring fra an-
sættelse i et privat firma, hvor han bl.a. arbejdede med vurdering af 
stoffers korrosive egenskaber. Carsten har været ansat ved Institut for 
Kemi siden april måned og arbejder halvtids med kemikalieregistrering 
og udarbejdelse af APB (KIROS) og halvtids med servicering af tre for-
skergrupper på iNANO, hvor han også har kontor.   
 

3. Punkter til drøftelse og beslutning 
a. Status for opgaver hos Krogshave Consult (KC) 

Det er aftalt med KC, at opgaverne vedrørende 1) elektronisk om-
mærkning af kemikalier til CLP mærkning og 2) etablering af ekstern da-
tabase med Stof-stamoplysninger fra Toxido har førsteprioritet. Sidst-
nævnte er vigtigt at færdiggøre inden udgangen af 2016, da Toxido da-
tabasen herefter blive nedlagt. Det blev på mødet aftalt, at Lina kontak-
ter Robert mhp. at sikre fremdrift i opgaveløsningen og evt. aftaler et 
møde med deltagelse af KC, Lina, Carsten og Astrid.  
 
Der er beskrevet en del opgaver i Mantis, ligesom det pt. drøftes med 
KC hvordan opgaven vedrørende lagerstyring skal løses. Disse opgaver 
søges løst når de to prioriterede opgaver er løst.   
 

b. Kiros – faglige og økonomiske forhold 
Det blev drøftet hvilke udgifter AU har til kemikaliedatabaser der an-
vendes i forbindelse med Kiros-arbejdet. Lina oplyste, at HEALTH ifm. 
samarbejdet med region Midtjylland har en årlig udgift på ca. 9.500 kr. 
til Toxido/RTECS., medens Astrid oplyste, at ST har et abonnement med 
5 licenser til RTECS til en pris af 6.600 kr. Herudover har AU HR en årlig 
udgift til Toxido på ca. 50.000 kr.. Denne udgift bortfalder dog ved års-
skiftet når Toxido lukker 31.12.2016.  
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c. Kursus for brandinstruktører 
Det blev besluttet, at Jørgen aftaler det sidste mhp. at etablere et kursus 
for brandinstruktører. Der er pt. ca. 10 interesserede. Der stiles dog mod 
at der kan etableres et hold på 16 personer til et internt 2 dages kursus.   

 
4. Meddelelser  

a. Formand og næstformand 
Jørgen meddelte, at DTU har henvendt sig til AU mhp at forespørge om 
AU vil være med i Kemibrug, der bruges af andre universiteter i DK. En 
arbejdsgruppe bestående af Marianne Hokland (Health), Frank Jensen 
(Kemi), Erik Østergaard Jensen (MBG) og Jørgen B. Jespersen (ST) har 
analyseret om det vil være hensigtsmæssigt at udskifte Kiros med Kemi-
brug. Analysen viser, at Kemibrug ikke har alle de faciliteter som Kiros 
har og at det vil blive dyrere at anvende Kemibrug. Arbejdsgruppen har 
derfor anbefalet dekanerne på Health og ST samt universitetsledelsen at 
AU fortsætter med Kiros og dermed ikke overgår til Kemibrug. Anbefa-
lingen er tiltrådt. 
 

b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver og affaldsansvarlige 
Trine meddelte, at hun pt. arbejder med udvikling af et e-learnings-
kursus for chauffører der transporterer farligt affald. Herudover arbej-
der Trine med udvikling af et kursus for personer der sender farligt gods 
(f.eks. tøris og biologiske agens) med fly. Dette kursus vil evt. senere bli-
ve udviklet som et e-learningskursus. 
 

c. Kemikaliekonsulenter 
Astrid og Carsten nævnte, at de institutter der skal overgå fra anvendel-
se af Toxido til Kiros har oprettet logins og brugergrupper, og at de pt. 
arbejder med at registrere kemikalierne i Kiros. Der følges tæt op på sta-
tus mhp. at sikre, at data ikke går tabt, når Toxido lukker den 
31.12.2016.   
 

d. Biosikringsansvarlig 
Lina gjorde opmærksom på en ny bekendtgørelse: ”Bekendtgørelse om 
sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske an-
slag rettet mod dyr”. Bekendtgørelsen indeholder et bilag 1 med en liste 
over sikringsbelagte dyrepatogener. 
 

5. Næste møde 
Det blev aftalt at Jørgen indkalder til det næste møde medio november.  
  

6. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt.  


