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1. COVID-19 i Biohuset 

Biohuset lukket ned igen indtil og med d. 3. januar 2021.  
Oplever mangel på sprit og papir. Vil gerne have mere fokus på grupperum, og 
hvor mange antal folk der må være i lokalerne.  
Mangler overblik og klare retningslinjer over restriktionerne. 
Der er standard regler, men der vil være nogle usikkerhedsfaktorer. Der skal ses 
på afstandskriterierne, og hvor mange må der være pr. kvm.  
Det er vigtigt at have fokus på hygiejne.  
Nat-Tech Bygningsservice og husudvalget hjælper med plakater og sikkerhed.  
Charlotte, John og Lisa mødes og ser på det i fællesskab.  
 
Være opmærksom på at overholde reglerne, og huske at lufte lokaler ud.  
BFU skal selv lave plakater til barer og tekøkkener. 
De kan, via BFU’s Facebook side, opfordre til at folk, der benytter lokaliteterne, 
skal være opmærksomme/hensynsfulde. 
Klare retningslinjer gør det også nemmere for rengøringen. 
 

2. Udsmykning af ny renoveret grupperum i Biohuset 
Der er meget blanke hvide vægge, som BFU har forslået at udsmykke.  
Der er forslag om at nogle af de store foreninger i BFU, kunne udsmykke en væg 
hver. 
 
Såfremt væggene skal udsmykkes, skal Nat-Tech Bygningsservice se oplæg først, 
der er flere aspekter at tage hensyn til både etiske, kulturelle.  
Der er mulighed for at sætte skinner op, så bygningerne og væggene ikke tager 
skade af ophængning af plakater. Dette gør dem let udskiftelig.  
Underviserne mener ikke, at plakater vil forstyrre, men alle grupper/brugere bør 
inddrages i forbindelse med beslutning. 
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3. Gekkoer i Biohuset 
En studerende har spurgt om lov til at have gekkoer i Biohuset.  
Bent Lorenzen har afvist forespørgslen, da vi ikke har dyr i bygningerne, kun  
enkelte steder i forbindelse med forskning/undervisning.  
Dyr og foder kan også tiltrække skadedyr. 

 
4. Evt. 

Ingen punkter. 
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