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Præsentation: 

 

Præsentationsrunde 

 

Hvordan er det gået siden sidst? 

 

Brug af Biohuset – er der stadig problemer? 

Ingen problemer længere med studerende udefra, hverken i forhold til medicinstude-

rende eller nogen der holder fest.  

 

Positivt at der ikke længere er lås på det gamle rum 

 

Nyt fra Bygningsservice 

 

Forsøger at løse problemer hurtigst muligt, der kommer lidt ind på mail en gang imel-

lem 

Branddør virker ikke periodisk, bliver skiftet ud med en ny lås, så den virker igen.  

Brandgennemgang med nogle studerende – det gik fint og alle er orienteret om hvad 

der skal tages højde for 

- Branddøre  
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- Personbelastning 

 

Gennemgang med brandvæsenet – alt ok  

 

 

Nyt fra rengøringen 

Intet nyt 

 

Næste møde 

Fra vi er startet udvalget til nu er der kommet mere ro på dernede og brugen af huset 

er rigtig godt. Fremskridtet er meget stort. Alle respekterer huset.  

Møde bliver derfor fremover 1 gang i året ved studiestart. Derfor afholder vi stadig mø-

det til efteråret og fortsætter derefter 1 gang i året. Skulle der være behov for flere mø-

der bliver dette arrangeret.  

Næste møde er d. 11. september 2018 kl. 12:30 

 

Evt. 

Gardinstang er faldet ned i gang v. vinduet  

Håndtag på et køleskab i køkkenet er faldet af  

Begge ordnes af FM 

 

Kortlæser skift: i forbindelse med renoveringer eller hvis en læser går i stykker vil læ-

ser blive skiftet ud. Alle nuværende kort burde kunne bruges. I huset er det i forvejen 

med chip og derfor burde ingen brugere få problemer ved et evt. skift.  

 

Hvis man vil have adgang til Biohuset skal det godkendes af instituttet 

 

Hans Brix bestiller whiteboard tavler, hvornår kommer de? Det er instituttet der be-

stiller alt inventar. Bygningsservice hjælper gerne men kun på forespørgsler.  

 

Meld altid gerne problemer ind til driften, så man ikke venter til næste møde.  

 


