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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

24. januar 2019 kl. 09.00 – 09.45
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU Økonomi og Bygninger

Deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Anja Munch Larsen, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard,
Paul Behrens deltager under pkt. 1
Linda Udengaard

Afbud:

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Status på byggeprojekter på Trøjborgvej 82-84
Paul redegjorde for status:
• i bygn. 1915 indrettes undervisningslokaler til Arts på etage 1 og 2. Forventes
afsluttet uge 7 med indflytning uge 9/10. Med henblik på at mindske støjgener påbegyndes støjende arbejder kl. 4.00 og genoptages aften
• i bygn. 1910 indrettes flere etager til Event og Kommunikationsstøtte. Indgang til byggepladsen forventes etableres i gavl mod sygehuset. Der skal bl.a.
etableres trappehul i etageadskillelsen og opsætning af elevator. Støjende arbejde søges udført uden for normal arbejdstid. Arbejdet påbegyndes medio
marts og forventes afsluttet i uge 29 med indflytning 01-09-2018
• bygn. 1911 vinduesudskiftning i er forsinket, da de leverede vinduer er for
store. Dette medfører, at udskiftningen forsinkes med 8-9 uger.
Projekterne er generelt udfordret af, at planerne for eksamensafholdelse modtages med kort varsel.
Der udarbejdes informationsmail til medarbejderne i Ø&B omkring gennemførte og kommende aktiviteter.
Af informationen skal fremgå, at
• projekterne er desværre ikke færdige, men der forventes mindre larm i den
kommende tid, da arbejdet foregår i bygn. 1910
• evt. støjgener søges minimeret gennem udførelse af støjende aktiviteter uden
for normal arbejdstid (og eksamenstidspunkter)
• ombygningerne gennemføres, da det er vigtigt at bygningskomplekset udnyttes fuldt ud af hensyn til AU's økonomi.
Notat om fysisk arbejdsmiljø
Niels Jørgen udleverede notat om fysisk arbejdsmiljø, der er et oplæg udarbejdet
af Sygefraværsgruppen. Notatet færdiggøres og udsendes som en folder til medarbejderne i Ø&B.
Der var enighed om, at notatet indeholder et godt afsæt/inspiration til drøftelser.
LAMU opfordrer til, at notatets anbefalinger drøftes på den enkelte kontorer.
Udsendelse aftales med Marianne af hensyn til koordinering med øvrig information.
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Anja nævnte "månedens udfordring" og udsender information til LAMU herom
med henblik på drøftelse på næste møde.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 29. november 2018
Anja bemærkede, at anskaffelse af cykelstativer er sat på stand by efter aftale med
Arts, der har planer om at etablere et gårdmiljø (med cykelparkering) i forbindelse med indretningen af bygn. 1915 til studerende.
Referatet blev godkendt.

4.

Status på Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Udkast til status, der er udsendt med dagsorden, blev godkendt.
Der var enighed om, at indkalde driftsinspektør Ib Rasmussen, Arts bygningsdrift
til at deltage i de første 15 minutter af LAMU-møderne med henblik på evt. drøftelse af arbejdsmiljøforhold.
En evt. fjernelse eller kraftig højdebeskæring af hæk langs bygn. 1915 og 1917 blev
foreslået af hensyn til "scooterbanden", der flere gange har smidt effekter fra indbrud i biler mellem hækken og bygningerne.

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda
Esther oplyste, at en medarbejder i Intern Post har tabt en kasse på den ene fod.
Der var blandt medlemmerne ikke kendskab til andre arbejdsskader.

6.

Emner til næste AAMU-møde den 11. marts 2019
Ingen emner til AAMU.

7.

Eventuelt
Arbejdsmiljøkalenderen: "Giv jer selv 12 månedlige udfordringer"
Anja oplyste, at Branchefællesskabet for arbejdsmiljø har udarbejdet en kalender
indeholdende en månedlig udfordring med øvelser og aktiviteter med henblik på
at få bevægelse ind i arbejdsdagen.
Anja udsender link til inspiration.
Fysisk APV
Niels Jørgen oplyste, at Fysisk APV udsendes til medarbejderne den 25-02-2019.
Niels Jørgen forbereder kommunikation i samarbejde med Linda, Anders og Michael.
Kommunikationen skal indeholde en opfordring til at deltage, herunder en opfordring til at gøre opmærksom på det, der ikke fungerer, såvel som det der fungerer.
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Problemer med ventilationen i bygn. 1912
Anja gjorde opmærksom på, at nogle lokaler har ventilation i både loft og væg, og
der er flere medarbejder, som føler trækgener.
Arne foreslog, at hele ventilationen bør gennemgås og justeres - og samtidig bør
der gennemføres en generel bygningsgennemgang - når arbejdet i bygn. 1914 er
afsluttet.
Anja kontakter Torben og Finn for aftale om gennemførelse.
Godkendt 19-02-2019

