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Mødedato: 10. september 2018 
Mødested: 1530-232 
Mødeemne: Husudvalgsmøde  - Biologiens hus 
 
Deltagere: Repræsentanter fra Die Rote Zone, MBG, Biologisk Fredagsbar, MogGens 
samt driftsinspektør Michael K. Therkildsen, bygningsadministrationsleder Maria 
Harder og bygningsadministrator Rikke Marcussen (referent) 
 
Fraværende: Repræsentanter fra: Bioscience, Biologisk Forretningsudvalg, GD Bio-
Bold, BIOGAS, MMF, Tutorforeningen Bio og TKM.  
 
 
 
 

 
 

Dagsorden: 
 
Præsentation 
Hvordan er det gået siden sidst? 
Brugen af Biohuset 
Nyt fra Bygningsservice 
Nyt fra rengøringen 
Næste møde d. 10. september 2019 kl. 14:00 
Evt.  
 

Præsentation: 
Præsentation af deltagerne til mødet 
 
Siden sidst: 
Myrer i køkkenet er udbedret 
 
Die Rote zone følger op ved driften vedr. 2 knagerækker og 2 opslagstavler. Driftsin-
spektøren tager sig af det.  
 
Brugen af Biohuset: 
Det aftales at Biologisk Fredagsbar fremover skal tage sig af rengøringen ned til den 
smalle gang.  
 
MoGens vil gerne have nøglekort på havedøren og ønsker status på det. Der vil blive 
taget stilling til det fra den tekniske chef snarest.  
 
Der mangler stole i Biohuset, man kan skrive til driften hvis dette er tilfældet.  
 
Nyt fra Bygningsservice: 
Den store Fredagsbar: Der vil ikke være adgang til Biohuset for de studerende fra kl. 
15.00 og natten over. Der vil være vagter ved huset på dagen og disse vil smide folk ud 
af bygningen hvis man opholder sig der.  
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Har man alligevel behov for at komme ind på dagen, kan man kontakte administratio-
nen. Desuden vil alle ST’s bygninger i den midterste del af parken blive lukket ned for 
de studerende på dagen.  
Når formalia er på plads vil der blive sendt flere detaljer ud til de berørte institutle-
dere.  
 
Pga. den tørre sommer er der kommet sætningsskader på bygningen. Driften er op-
mærksom på skaden og det behøves derfor ikke blive meldt ind.  
 
Nyt fra rengøringen: 
Det opfordres til at man ”opdrager” på de nye studerende og husker at sætte borde og 
stole på plads efter brug og generelt rydde op efter sig.  
 
Det er før blevet påpeget at der skal ryddes op i rodehjørnet i frokoststuen, hvorfor der 
skal tages hånd om det nu.  
 
Næste møde: 
Næste møde bliver d. 10/9-19 kl. 14:00 i bygning 1530-232 og det opfordres at alle del-
tager, så vi kan få et godt og konstruktivt møde.  


