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Mødedato: 11. september 2017 
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Mødeemne: Biologiens Hus - husudvalgsmøde 
 
Deltagere: Repræsentanter fra følgende foreninger og institutter:  
Die Rote Zone, MBG, Biologisk Fredagsbar, Bioscience, Biologisk Forretningsudvalg, 
GD Bio-Bold, BIOGAS, MMF, Tutorforeningen Bio, MoGens, TKM og  
ST Bygningsservice.  
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a. Er der stadig problemer? 

4. Nyt fra Bygningsservice 

5. Nyt fra Rengøringen 

6. Automatisk booking af lokale 153 

7. Info om udvidet samarbejde mellem Die Rote Zone og Biogas 

8. Næste møde d. 5. februar 2018 kl. 12:30-14:00 

9. Evt.  

 

Præsentation: 

Præsentation af deltagerne til mødet 

 

Hvordan er det gået siden sidst? 

Status på hjemmeside: Siden kører og er opdateret. Har man nogle ændringer eller 

kommentarer, kan man skrive til Rikke Marcussen; rmm@au.dk 

Link til hjemmeside: au.dk/biologiens-hus eller au.dk/biologienshus 

 

Brug af Biohuset 

Er der stadig problemer med besøgende der ikke har et tilhørsforhold til huset?  

Man er blevet bedre til at sige fra overfor de studerende, der ikke hører til Huset. Ge-

nerelt er det blevet bedre overordnet set.  

 

Nyt fra Bygningsservice 

Brandsyn d. 19. september fra kl. 8-15 (uanmeldt) 

Myreproblem i køkkenet er afhjulpet.  

 

Nyt fra rengøringen 

Der er et ønske fra rengøringen om at ølkasser og flasker fra frokoststuen og vandre-

hallen bliver fjernet. Vil blive taget op i Fredagsbaren. Kælderen er ikke en mulighed, 
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da det vil have modsat effekt. Det opfordres til at tage fat i Gitte Bækgaard (mail: gbak-

gaard@au.dk eller mobil inden kl. 12:30: 2899 2021), for at finde en fælles løsning.  

Der har været tyveri af personlige ting fra rengøringsrummet. Der er blevet sendt info 

ud om at man skal være opmærksom på at lukke vinduer mm. Man må gerne være op-

søgende overfor ”mistænksomme” personer.  

Ros til brugerne for rengøring efter fester.  

 

Automatisk booking af lokale 153 

Forlængelse af booking ok 

 

Info om udvidet samarbejde mellem Die Rote Zone og Biogas 

Biogas holder fest 4 gange årligt i matkant. Da økonomien er presset ved Biogas vil 

DRZ og Biogas fremover samarbejde på nogle punkter. Foreningerne er stadig to sepe-

rate.   

Biogas holder fremover to af festerne i DRZ lokaler.  

Foreningerne vil hjælpe hinanden med barvagter.  

Die Rote zone lukker hhv. 2 fredagsbarer ned.  

Festen ved Biogas åbner som vanligt kl. 20:00 og lukker kl. 02:00 

Alkoholbevilling er ved at blive ansøgt.  

 

Næste møde 

5. februar 2018 kl. 12:30-14:00 i bygning 1530-232  

 

Evt.  

Store fredagsbar d. 15/9.  

Alle bygninger i nærheden af festen bliver låst af for alle studerende fra kl. 14:00. Alle 

institutter er blevet givet besked og det er deres ansvar at videreformidle informatio-

nen.   

Biologiens Hus lukkes kl. 15:00 grundet speciale forsvar.  

Kun ansvarlige for receptionen må komme ind. Har man brug for adgang kan man 

komme på kontoret (1521-122) og få specialadgang.  

Medarbejderkort virker på dagen, men ikke studerende.  

 

Fredagsbaren vil gerne gøre rent efter sig selv, men har haft svært ved at komme til 

rengøringsartikler, toiletpapir mm.  

Teamleder Gitte Bækgaard skal levere artikler mm. Kontakt hende når der er mangler.  

 

Udenlands studerende holder stadig fest i Biohuset i weekenden. De gør dog rent efter 

sig, så ikke mange lægger mærke til noget. Bliver det et problem, skal det meldes ind 

til Maria Harder (msh@au.dk).  

 

Forlængerledninger: Institutternes ansvar 
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Låsen i 116: Man kan smække sig inde. Driften kigger på problemet.  

 

Gamle computerrum skal altid være låst op.  

 

Dørene i Biohuset er nu låste indtil kl. 07:30 i hverdagene.  


