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Husudvalgsmøde Bio Huset 

 

Til stede: 

Maria Harder: Bygningsadministrator, ST Bygningsservice 

Bjørn Zülow Haugaard: Formand for Die Rote Zone 

Rasmus Kelm-Hansen: BIOGAS 

Sebastian Nielsen: Tutorforeningen Bio 

Rikke Madsen: Bio fredagsbar 

Pia Møller Martensen: Lektor, Molekylærbiologi og Genetik 

Peter Funch: Lektor, Bioscience 

Rasmus: GD Bio-bold 

Michael Søndergaard: MoGenS 

Michael Kjær Therkildsen: Driftsinspektør, STBYG6 

Lina Skov Andreasen: Kontorelev, ST Bygningsservice - Referent 

 

Fraværende: Sofie: formand for MMF 

 

Referat 

1. Præsentation 

2. Fremtidige bookinger (se vedhæftede materiale) 

3. Husudvalgets fremtid: 

 - Indhold 

 - Mødeafholdelse 

 - Medlemmer 

4. Evt. 

 

1. Præsentation 

Præsentationsrunde af tilstedeværende; hvor de kommer fra, og hvor lang tid de 

har været involveret i Husudvalget.  

 

2. Fremtidige bookinger 

Alle bookinger af vandrehallen og Die Rote Zone skal godkendes af Maria Har-

der. Hun sørger for at ingen bookinger ligger i eksamensperioderne, for at undgå 

forstyrrelse for de studerende.  

Booking af øvrige undervisningslokaler skal ske gennem Anne Olsen.  

 

En liste med foreninger som kan booke lokaler til arrangementer i Biologiens 

Hus bliver sendt rundt, og kommentarer og rettelser tilføjes. Listen bliver skrevet 

rent på baggrund af inputs. 
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Der er ønsker om en sammenskrevet beskrivelse eller liste, over de ting man skal 

holde styr på, når man booker Bio huset til arrangementer. Maria vil sørge for at 

der bliver udarbejdet en beskrivelse eller standardtekst.  

 

3. Husudvalgets fremtid 

Der er rigtig mange brugere i Biologiens Hus, så det er vigtigt at finde ud af, hvad 

Husudvalget skal bruges til.  

 

- Indhold:  

Der er stemning for at man kan diskutere fejl, mangler og bygningsvedligehold 

generelt. Der er for eksempel et problem med glasdørene, som ikke kan lukkes 

ordentligt.  

Driften reagerer nogle gange meget langsomt på henvendelser, og Michael Ther-

kildsen er enig i, at mailsystemet kan være meget uhensigtsmæssigt.  

Michael Therkildsen opfordrer dog til at alt bliver meldt ind, og så vil han sørge 

for at der kommer en tilbagemelding på, hvem der har opgaven.  

 

Husudvalget skal altså sikre optimale rammer for alle brugere. Alle skal kunne 

bruge huset, og få noget ud af at bruge læsesalene og nyde arrangementerne. 

 

- Mødeafholdelse: 

Det er rigtig fint, hvis man kan mødes et par gange om året i Husudvalget. I for-

bindelse med eksaminer, passer det bedst, hvis møderne ligger i starten af febru-

ar og slutningen af september.  

Referaterne skal gøre det klart hvem der gør hvad, og dagsordenen skal indehol-

de et punkt om hvordan det er gået siden sidst. 

 

- Medlemmer: 

En liste med navne og mails på Husudvalgets medlemmer bliver sendt rundt, og 

kommentarer og rettelser tilføjes.  

Maria vil sørge for at listen opdateres med foreningernes officielle mails. Listen 

bliver sendt ud med referatet.  

 

4. Evt.  

Medicinstuderende:  

De medicinstuderende befinder sig ofte i Biologiens Hus. Det er blevet overhørt, 

at medicintutorerne siger til nye studerende, at de kan lave gruppearbejde i Bio 

huset.  

Når man opdager medicinstuderende, som bruger biologernes faciliteter, kan 

man opfordre dem til at bruge deres egne lokaler. Maria vil undersøge, hvem der 

er kontaktperson for medicinernes studenterudvalg, og tage kontakt til ved-

kommende.  

 



 

 

    

Side 3/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

NB: Et alternativ for at holde medicinstuderende fra Biologiens Hus, kunne være 

at sætte adgangskontrol på huset hele døgnet.  

Er der mangel på læsepladser i huset, opfordres der til at biologerne og moleky-

lærbiologerne benytter STs faciliteter på Gustav Wiedsvej, Pavillon 1, lokale 10A 

(nedlagt kantine). 

 

 

Adgangskontrol og døralarmer: 

Der er ofte store problemer med, at der bliver sat en kile i døren, når der er større 

arrangementer i Bio Huset. Det sker som regel i forbindelse med at folk skal ud 

for at ryge, og kilen bliver sat i døren for at de kan komme ud og ind.  

Derfor er det et ønske om at dørtiderne kan ændres, når større arrangementer 

finder sted. For alle parter er det bedre at koble alarmen fra, end at sætte en kile 

i. Alarmen bliver aktiveret, hvis døren står åben for længe, og så tilkaldes vagten. 

Hver gang vagten skal ud, koster det universitetet penge.  

Fredagsbaren vil tage det op på deres næste møde, men de skal selvfølgelig være 

obs. på at en frakobling af alarmer er på eget ansvar.  

Derudover kan alle prøve at videregive informationen til medstuderende, så de 

får en fornemmelse af, hvilke konsekvenser der er, hver gang der bliver sat en ki-

le i en dør. 

 

Glasbrudsdetektor: 

Michael Therkildsen nævner i forbindelse med døralarmen, at der sidder en glas-

brudsdetektor i loftet. Detektoren kan ikke kende forskel på, om en rude knuses, 

eller om det er et glas eller en flaske der bliver tabt på gulvet. Derfor kaldes vag-

ten ud rigtig mange gange, når der er fredagsbar.  

Der er ingen der bemærker noget , da vagten ikke melder sin ankomst, men går 

igen, når han kan se at der er fredagsbar. Derudover vil Michael tage det op næ-

ste gang han har møde med vagtfirmaet, det kan være at vagten kan gøre sig lidt 

mere synlig.  

 

Møbler:  

Bio Huset får nogle gange tilbud om nye møbler – er det i orden at skifte møbler-

ne (især sofaerne) ud, når de er ved at være slidt.  

Maria oplyser, at det er helt OK, så længe de nye møbler lever op til den standard, 

som rengøringen har behov for. Det skal altså være muligt for rengøringsperso-

nalet at komme ind under møbler med en støvsuger, så de ikke skal gå og flytte 

på noget.  

Derudover skal alle flugtveje hele tiden være frie. 

 

Det gamle computerrum: 

Der er stor enighed om, at der mangler grupperum. Derfor bliver det gamle com-

puterrum bragt på bane – der er ingen der benytter sig af pc’erne derinde, og der 

må være en måde, så man kan udnytte rummet på en bedre måde.  
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Det er et rum med adgangskontrol, og der er enighed om at et grupperum, evt. 

med skillevægge, ville være en god brug at rummet.  

Rasmus Kelm-Hansen vil undersøge mulighede, og melde tilbage til Maria.  

NB: efter mødet har Rasmus været til møde med instituttet. Forslaget er blevet 

fremlagt, og der afventes en beslutning i løbet af næste måned.  

 

 

Rengøring: 

Der har været ros til brugerne denne gang. Dog efterlyser personalet, at de stole 

der tages fra andre rum eller områder, sættes på plads efter brug. Rengøringen 

har i forvejen knappe ressourcer til rådighed, og det tager tid at flytte rundt på 

inventar.  

Det er et spørgsmål om at der skal arbejdes på kulturen blandt brugerne, og der 

skal opfordres til at stille stole tilbage, hvor de kom fra.   

 

 

 

 


