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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

29. august 2019 kl. 09.00 – 9.45
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU Økonomi og Bygninger

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Anja Munch
Larsen og Lars Bo Nørgaard (ref)
Paul Behrens og Ib Rasmussen deltog under pkt. 1
Arne N. Skov, Linda Udengaard og Marianne Maria Larsen

Afbud:

1.

Status på fysisk arbejdsmiljø
Niels Jørgen oplyste, at der pt. pågår ophængning af kunst i bygn. 1912, 1915, 1917
og 1918, og at der i den forbindelse kan der opstå støj.
Arbejdet med etableringen af elevatorer i bygn. 1910 er tæt på afslutning. Paul har
flere gange undervejs over for byggeledelsen påtalt støj i gården.
AU Forskning og Eksterne Relationer, Event og Kommunikation er den 26-082019 flyttet ind i bygn. 1910, hvor AU Forskning og Eksterne Relationer, Talent og
Mobilitet også flytter ind den 02-09-2019. Der er etableret the-køkken i arealerne, så det forventes ikke, at de vil benytte frokoststuen i bygn. 1912. Den resterende del af bygn. 1911 (to etager) og to etager i bygn. 1914 skal indrettes til
resterende del af AU Forskning og Eksterne Relationer. Projektering forventes pt.
påbegyndt i foråret-2020.
Ib oplyste, at Jysk Sprogforskning i uge 37 flytter fra Nobel til lokaler 1912, underetage ved siden af eksisterende Tolkelab. Inden indflytningen skal der opsættes
hylder o.lign., hvilket vil medføre bore-støj.
Lars Bo udarbejder nyhed om de tre indflytninger.
Anja oplyste, at der i bygning 1912 opleves gener fra bygningens ventilationssystem i form af støj og trækgener
Ib igangsætter fejlsøgning af anlæggets styresystem for programmeringsfejl,
idet ventilations anlægget starter og stopper flere gange om dagen uden årsag.
Esther oplyste, at solgardinerne i bygn. 1918 - især på etage 3 - lugter.
Ib undersøger styring af gardinerne med henblik på bedre udluftning af gardinerne i f.eks. weekends.
Anja oplyste, at det ikke er muligt at slukke lyset i lokale 1912-218.
Ib undersøger.
Anja gjorde opmærksom på, at der er glasvæg i den nye mellemgang mellem 1910
og 1912.
Ib er opmærksom på dette; der opsættes plader på begge sider af glasvæggen i
løbet af de kommende uger.
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Niels Jørgen spurgte, om der er behov for et husudvalg på Trøjborgvej, da der nu
er flere forskellige enheder, der bor i bygningskomplekset. Et husudvalg kunne
drøfte bygningsmæssige problemer, fælles fredagsbar, Tour de chambre o.lign.
Der var enighed om at afvente, og drøfte forslaget på et senere tidspunkt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Opfølgning på referat fra LAMU den 23. maj 2019
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4.

Opfølgning på fysisk APV og Årlige arbejdsmiljødrøftelse
Niels Jørgen gennemgik ØB’s handleplaner vedr. det fysiske arbejdsmiljø:
• Støj fra byggeprojekter
• Rengøring
• Ventilation (bygn. 1912)
• Temperatur (bygn. 1918)
• Støj på kontorer.
Der var enighed om, at handleplanerne omfatter de problemstillinger, der er afdækket i den fysiske APV.
Niels Jørgen bemærkede, at øvrige forhold vedr. fysisk arbejdsmiljø skal håndteres lokalt i de enkelte enheder og mellem nærmeste leder og den enkelte medarbejder i ØB.

5.

Kort status på arbejdsskader v/Linda
Niels Jørgen er ikke bekendt med, at der er anmeldt arbejdsskader i 2 kvt. og ind
til videre i 3. kvartal.
Esther foreslog, at der til vinter udsendes information om, hvilke befæstede arealer på Trøjborgvej, der saltes og hvilke, der ikke saltes.
Lars Bo udarbejder.

6.

Emner til næste AAMU-møde den 25. september 2019
ØB har ingen emner til mødet.

7.

Eventuelt
Kulde/varme
Niels Jørgen foreslog, om medarbejderne kan opfordres til at flytte sig fra den ene
side af bygningen til den anden, når f.eks. er varmt i kontorer i bygningens sydside.
Der var enighed om at arbejde videre med dette.
Kommunikation
• Nyhed om indflytninger (jf. pkt. 1)
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• Nyhed om saltning af befæstede arealer (jf. pkt. 5)
Referat godkendt den 01-10-2019
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