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1. Præsentation 

2. Hvordan er det gået siden sidst?  

Ingen punkter fra rengøring og driften – ros til studerende, få alarmer på bygnin-

ger sammenlignet med andre. 

 

Alle papirer er OK ift. fredagsbarer. 

 

3. Brug af Biohuset  

Forespørgsel på installation af lyssensorer – udfordring ift. implementere det i 

bygningerne. 

 

Sten ved branddør? Ikke et større problem, men det bør overvejes. 

Michaet Therkildsen vil undersøge om den muligvis kan ændres til en almindelig 

dør med adgangskontrol.  

 

De studerende bedes være opmærksomme på at lukke vinduer – der kan komme 

rotter ind i bygningerne. 

 

Forespørgsel på regulering af toiletskyld – kan ikke reguleres pga. faldstammerne 

– Drift tjekker op på muligheden for at opsætte pissoir. 

 

Rusholdet skal rengøre køkken i bygningen. 

 

 
4. Nyt fra Bygningsservice 
 
Bygning 1223 – skal understøttes pga. sætningsskader. Der skal arbejdes inde- og 
uden for bygningen. Bygningen skal understøttes indefra. Håndværkere kommer 
med pris på fredag. Foreløbig tidsplan: Start uge 38 – færdig ultimo marts 2020.  

 
Undervisningslokaler flyttes til bygning 1171 for at undgå støjgener under under-
visningen. Renoveringen vil foregå i dagstimerne. 
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Se bilag  oversigt over fordeling af 1170 
Adgang på adgangskort flyttes automatisk til 1170. 
 
Flytning af inventar aftales nærmere. 

 
Nøgler  Obs ift om de kan overflyttes. 
 
Flytning fra Biohuset til 1170 er endnu ikke helt afklaret – der vil blive sendt en 
plan. Ved spørgsmål kontakt driften stbyg6service@okoplan.au.dk  

 
Driften bestiller flyttekasser  flyttefirma sørger for at flytte 
 
Driften laver info-breve og undervisere informere via blackboard? 
 

Fredagsbar skal deles med Dyrkbar, som i forvejen er i 1170. Biologisk fredagsbar 

kan fortsat være i Biohuset. 

 

OBS – opdatering af aftaler ift. lokaleændring af fredagsbarer  https://po-

liti.dk/blanketter   – blanketter afleveres til Maria Harder. 

 

5. Nyt fra rengøringen 

Intet nyt 

 

6. Næste møde d. 10. september 2020 kl. 12:30 

Evt. statusmøde til marts 2020 vedrørende renovering af bygning 1223. 

 

7. Evt.  

Alle lokaler skal gennemgås, hvor efterladte ting vurderes. 

Knagerækker i lokaler? – send mail til bygningsdriften. 

 

Henvendelser vedr. bygning 1170 skal ske til mail stbyg2service@okoplan.au.dk 
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