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1. Præsentation 

Kort præsentation fra hver af medlemmerne 

 

2. Ajourføring af foreninger til brug af Biohuset 

Ingen ændringer 

Punktet behøver ikke være på dagsordenen, det meldes ind til Maria Harder hvis der 

skal tilføjes nogen.  

 

3. Hvordan er det gået siden sidst? 

Det gamle computerrum er ved at blive lavet. Der mangler stole og whiteboards. De 

studerende bruger det og det er godt at se. Lokalet er aflåst hvis man lukker døren. 

Det er et ønske at deaktivere alarmen, så alle kan benytte lokalet. Problemet er at de 

nye studerende ikke får studiekort hurtigt nok, og derfor ikke kan benytte det. Mange 

ved endnu ikke at de kan benytte lokalet. Tutorerne bør fortælle nye studerende at 

man kan bruge det. Mange flere benytter lokalet nu hvor døren står åbent.  

Det besluttes at alarmen deaktiveres og det vil blive vurderet igen til næste møde.  

 

Hjemmeside mangler:  

Oversigt over hvor mange der må være i lokalerne i forhold til brandmyndighederne 

samt procedurer.  

Der må gerne reklameres for hjemmesiden, når den er færdig. Rikke giver besked når 

den er klar til at gå i luften.  
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4. Brug af Biohuset 

Stadig problemer med mange brugere af huset. Det største problem er i weekenderne 

og uden for eksamensperioderne. Der bliver holdt fester uden at det går igennem for-

eningerne. Det er svært at holde øje med folk døgnet rundt. Biologiens Hus er ikke et 

festlokale. Der mangler nogle gode retningslinjer for hvad man må bruge Huset til.  

Udfordringen ved retningslinjer er at det kan blive meget firkantet.  

Maria foreslår at huset lukkes ned i en måneds tid, udenfor eksamensperioden, så 

folk kan begynde at finde andre alternativer end Huset. Man kan godt sætte alarmen 

til at gå i gang kl. 18.00, men man skal huske at fjerne kiler mm ved dørene.  Udvalget 

tror ikke at det vil være en god løsning.  

En anden mulighed er at forsøge at få studienummer fra folk, så man kan komme til 

en samtale ved institutterne, hvis man ikke overholder reglerne. Maria vil undersøge 

med institutterne om de er med på at håndhæve reglerne.  

Hvis man ingen tilknytning har til Huset må man gerne få folk til gå.  

Die Rote Zone kan låse lokalerne af, men ikke i vandrehallen.   

 

5. Nyt fra Bygningsservice 

Vandskade er ordnet 

IT systemer er under omlægning og der har været problemer med adgangskontrol, 

men det er nu også håndteret.  

Trapper mm er blevet rengjort, så de ikke længere er glatte.  

Der mangler at blive set på gelænder ved trappe.  

Det varme vand virker igen 

Lokale 153: Man kan ikke åbne alle vinduer, så det er svært at lufte igennem. Michael 

tager sig af det.  

Låsen ind til 116: Man kan smække sig selv inde, hvis man ikke slår låsen fra. Michael 

tager sig af det.  

Døren ved gangen med glasruder: Kommer der adgangskontrol på? Det er en meget 

dyr løsning, så det skal overvejes fra Bygningsservice side.  

 

6. Næste møde d. 11. september kl. 12:30 

 

7. Evt.  

 

 


